










ভীভবতারিণা দেবা । 

সুলা 1+ আন । 



ওখসং বলরাম বসুর থাট যোড, 
সন্পীপুর, কলিকাতা; 
শ্রীমাগধত যন্ধে মুিত্ত | 

সন ১৩২৬ সীল, তাং ২৮শে অগ্রহা়ণ 



সশ ১২৯৭, 

সঞ্জীবনী 1 

পুনা। 

বাঙ্গালীর বিপদে মহা'রাস্ত্রীর দয় 

৩*শে কার্ভিক | 

ভিন বৎসরের অধিক হইল, আমর! স[তটা বাঙ্গালী ছাঁজ ইপ্জি- 
নিষ্নারিং কলেজে অধ্যয়নার্থ পুনায় অবস্থিক্তি করিতেছি । আমরা 
সাতজন ভিন্ক অন্ত বাজালী এখানে নাই। সকলেই একত্রে থাকি। 
এই তিন বৎসরে একজনও কমে নাই বা একজনও বাড়ে নাই। দুর 
(দেশে আপনার ভাইয়ের মন্ভু সন্ভাবেতে থাকিয়া, উৎসাহে পড়াশ্তন। 
'কবিত্তেছিলাম £ নিমেষ । আমাদের একজন আমাদিগকে ছাড়িয়া 
(গিয্লাছন। মৃত্যু বড়ই সাংঘীষ্ডিক। 
.. মুক্ত বন্ধুর নাম খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় |*বাঁড়ী জিরাট বলাগল্ড ; 
'বিধাতিত্ক। এল, সি, ই, পরীক্ষার জন্য প্রস্থ হইতেছিলেন ; ফি 
দাঁধিল করা হইয়াছে । নবেম্বর মাসে পরীক্ষা; পরিশ্রম করিয়া 
ৰ পড়িক্তেছিলেন । গন্ত ৫ই আশ্বিন সুস্থ শরীরে সারাদিন পড়াশুন! 
 করিফ্, রাত্রে একটা বন্ধুর লঙ্গে একক্রে' পড়িত্েছিলেন। পড়িতে 
পড়িতে হঠাৎ বলিলেন, “উ; আমার বুকে “বড় ব্যাথা? এই ৰলিগ়াই 
বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তীহার হান্ত এবং ঘাড় কোকড়াইয়! 
আসল দেখিয়া, অপর বন্ধুচী চিৎকার করিয়া আমাদিগকে ডাকিলেন। 
আমরা ুটিয়। যাইয়! দেখি, নিশ্বাস 'নাই। তখনই ডাক্তার ডাকিত্ে 
তিনজন ছুটিলেন। রাত্রি তখন টা ৪৫ মিনিট । প্রতিবেশী ২1৩ 
জন মারহাটরা ভদ্রলোক গোলমাল শুনিয়া আসিলেন। প্রায় ২৩ 
মিনিট পরে অতি কষ্টে ৪1৫ বার শ্বান বহ্িল; ভাবিলাম এই নিশ্বাস 
বহিক্তেছে। কিন্তু সেই নিগ্ীসই ষে শেষ নিশ্বাস, শুখনও শাহ! 
বুঝিতে পারি নাই ১* মিনিটের মধ্যে ৩ জন বড় ডাক্তার আসি- 
লেন) দেখিয়! বল্দিখণ, « জীবন নাই।” . তাহার! কৃত্িম শ্বাস প্রশ্বাস 
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'তাইতে চেষ্টা করিলেম ; কিন্তু প্রাণ আর দে'ড প্রত্যাবন্তন করিল 
11 আমাদের মাথায় ধেন আকাশস্ভাঙ্গিয়া পড়িল। লকলেই সংঙরে 

মনভিজ্ঞ ছাত্র *রিধ, কি হইবে, খ্ির করিতে না পারিয়া, জড়ের 
ঠায় বসিয়া ব্ুঠিলাম। পরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, এখাশকার স্ুপসিক 
হজ রাও বাহাডুর রণাডেব নিকট গেলাম । তিনি আমাদিগকে একটু 
দানিতেন | অবস্তা আগত ভইয়া, ভ্তিনি এবং তাহার শ্রী অশ্রপাজ্জ 
চরিলেন। পুজনীয় জজ মহোদয়ের এবং ভর স্ত্রীর মহন্ের কথ! 
ঘারকি বলিব! ধনে,মানে ও পদে এত বউলোকের জদয়ও যে এড 

ড় হয়, এ চিত্রু অন্তি বিরল। রাও বাহাদুর আমাদিগকে সান্ন। 
চরিয়। বলিলেন, রঃ হইয়াছে কাভার প্রতিকারের সষ্টা, মানুষের 
নাই। এখন যাহা আবগ্তক সমস্ত আমি করিক্তেছি , ক্তোমরা কিছ্রমাজ 
চন্ত। করিও নাঁ। দুইটা পিরম সঙ্কে দিয়া আমাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া 
দিলেন) এবং এক ঘণ্টার মধ্যে ১৫। ২৭ জন ব্রাঙ্গধ্ধ এবং অপর 
“লক সঙ্গ লইয়া, রাত্রি প্রায় ১১ষ্টার সমন স্বয়ং আমাদের বাসায় 
উদ্স্তিত হইলেন । নিজে টাকা রি নিজের লোক দাবা সমস্ত 
মায়োজন করাইলেন ₹ আনবা কিছু বুঝিতেও পারিলান না । ১২টার 
সময় শ্মশানে যাওয়া হইল; শুটার সময় দাহ কাষ্য রঃ ভইহা। 
বাজি ৮1* টার সময় "তাহার টি মাত্র পুথিপীত রহিল নাশ) 

খগেন্দ্র বাবু ষ্তিন বংসর বাঁড়ী যান নাই । তিন বংসর তাহার 
কাভারও সঙ্গে দেখা ভয় নাই। বাড়ীতে না, স্ত্রী পথ চাহিরা আছেন; 
'* দুই নাম পরীক্ষ দিয়া খগেন বাড়ী আসিবে |” এই সংবাদ যখন 
গাভাদের করণে পে। ছিবে, “উঃ” মে দৃপ্ত মনে করিন্তেও বুক ফাটে! 
খগেনের চিন্তা নিবিয়। গিয়া ছে কিন্ত যেপটিন্তা সে প্রজ্জালন্ত করিয়! 
গিদ্নাছে, তাহা কি নিবি? 

ব্থে। । বিনীত-. 

২৯ জাশ্িন। শ্রীতারক'নাথ রায়। 



সরন্গতী বদনা । 

শ্ইেভাম্বর-ধব। শ্বেতহৃজা মা তম । 

ভ্রিহুবন-পৃজিস্তা কি জানি মা শুত্বমূ ॥ 

কিধা তব মনোলোভা শ্ুন্মিত বদ্নম্। 

কিবা বিশ্বাধর মাধুবীর নাদনম্ 1 

অসীম কক্ণা তব অপাঁব মহত্বম্ । 

কর দগ্পা দয়াময়ী শ্বেডরজা মাঁ তম? 

ঝলকে নোলকমুত নাসাগ্রভাগম্ | 

নয়নে জ্ঞানের €দ্গ্যাল্তি, ভিমকর-রাগম্ ॥ 

কর্ণে কবিস্ত-হেম:কুগ্ুল দতূম্ :। 
ক দয়া দয়াময়ী শ্বেতভুজা মা হম 

পীনো্ন্ত কিবা কুচযুগভার্ম । 

গলে দোলে লশ্ঘিত গজমন্তিভীরম্ ॥ 

পৃষ্ঠে পড়েছে বেণী যেন ফণী মত্তম্ | 
কর দয়া দয়াময়ী শ্বেতভুজ1 মা ত্বম্ ॥ 

শ্বেত-সন্বোজ-নিন্ভ সুন্দর বরণম্ । 

রুক্তোষ্পল তাঙ্কে করতল-চরণম ॥ 

চন্্রমা নখরেতে লে অনরত্বম্ । 

কর দয়া, দয়াময়ী শ্বেতভুজ|1 মা ত্বম্ ॥ 

বর ,ধরি 'বীণা তুমি তুলিছ ষে স্তানম্ 

বুদ্ধ ভাহাতে যত পণ্ডিত-প্রাথম্ ॥ 
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অভ্ত ললান! মম, চির-বধিরত্বম্ । 

দুর কর দয়াময়ী শ্বেততুজ ম। হম্"্ 

কর যদি দূর মা গে! হৃদক্স নিরুদ্ধম্ং 
পাষাণ বেদনা! মম হইয়া বিশুদ্কম্ ॥ 

কণ্ঠেক্তে উৎ্লারে লভি তরলত্বম্ঃ 

কর দয়া দয়াময়ী শ্েশভুজ। ম! তস্।॥। 

শিব বন্দনা | 

বম্ বম্ বব বম হে শিব শহর । 

ছে গিরিজাপত্িি মম হুঃখ হর হর 1* 

ভ্রিনযুন ধকৃ ধক ভালে 
আধ শশী ত্তাহে কর ঢালে' 

গঙ্গা জড়িত জটা জালে 

বসন বাঁঘাম্বর' - 
“বব বম্ রব শুধু গালে 

বক্ষ শোভিত্ত হাঁড় মালে 

নর্ভন ক্ুদ্র বেতালে--হে পরমেশ্বর ! 

বম্ বম নমি পন্দে হে শিল্প শঙ্কর। 

ছে গিরিজাপতি মম" ছুঃখ হর হুর ॥ 

বব বধ বব বম্ হে শিব শঙ্কর। 

হে গিরিজাপতি মম দুঃখ হর হর। 
ফী উপবীত তব অংসে, 

ধুত্বর শে$ঠভে অধত্তংসে ; 



[ ৩.) 
যোগী নিরন্ত সক্কা হুংসে, 

স্ব্ণ বরাভয় শংসে; 
লম্ বম্ নমি পদে হে শিব শঙ্কর। 
হে গিরিজাপন্তি মম হুঃখ হর হর। 

ওহে জটাজুট-ধারী, 
শ্মশান মশান-চারী 

শিরোপরে স্থরধনি 

করে কুনু কুলু ধ্বনি 

মরি কিবা যোগীবর ! 

বম্ বম্ নমি পদে হে শিব শঙ্কর । 

হে গিব্রিজাপতি* মম ছুঃখ হর হর 

» তানপুরায় ধরি তান, 
শিঙ্গায় বাজাও রাম গান, 

কি রজতগিদ্লিন্ভ কায, 

বিভূতি ভূষিত ভান 

বুধারূঢ গঙ্গাধর, 

বম্ বস্ নমি পরে হে শিব শৃঙক্কর। 

হে গিরিস্তাপন্তি,মম ছঃধ হর হুর ॥ 

 নীলকণ্চ চঙ্রচুড়, 
জিশুল ভক্বরুধরু, 
ভবপ্ছখ ভবহর, 

* নমোনমঃ কাশী বিশ্বের, 
পরম বস্ মমি পদ্দে হে শিব শক্কর। 
হে গিবিজ(পরশ্ডি মম ছখে হয় হর? 



[' ৪. 7 

গঙ্গস্তিব । 

ওমা, ভাঁরয় ভারিণী দ্রবময়ী গঙ্গে, 

পর্ভি শিরে বিরাজিত কত মনোরঙে |: 

হুরশির বাসিনী, সিন্ত-ফেন-হাসিনী 

পতিতোদ্ধারিণী, সুর-নর-তারিণী, 

ন্ুপবিত-কাহিনী, হৃদি-উত্সাহিনী 

বারিধি-বাহিনী ভগীরথ সঙ্গে । 

তারয় তারিণী দ্রব্ময়ী গঙ্গে ॥ 

ওমা, তারয় তারিণী জ্রবমক্সী গঞ্জে । 

পতিশিরে নাঁছিছি কত মুনোরস্কে ॥ 

ঘোররবে বঙ্কারি, গর্জিয় স্তব বারি 

হিমাচল ভেদিয়াঃ শ্তত বশিলাপথ দিয় 

ঝঝরি অবশেষে, পড়ি সমন্তল দেশে, 

কুলু কুলু সুন্বর তুলিছে রঙ্গে ; 

তারয় ভািণী দ্রবময়ী গঙ্ে ॥ 
ওমা, তারয় তারিণী 'দ্ররময়ী গজে । 

পতিশিরে থাক মাগো কক্ক মনোরম ॥ 

ওগো মকর-বাহিনী, চতুতু্জ।, বেভভার্জিনী, 

মাথো ভ্রিলোক-পুজিত্ডে, কির! দেখি অনিদ্দিতে, 

সিমস্তিন সুশপোভিলী, 
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আমি শব সতীরে থাকি, যাগে! তব নীরে আ্গানি, 
মাগো পিয়ে তব বারি, পাপ তাপ রোগ শোক, 

লব দূরে চলে যায়, কেহ নাহি থাকে অঙ্গে, 
ওমা! তারয় তারিবী দ্রবময়ী গে । 

পতিশিরে থাক মাগো কত মনোরজে ॥ 

কিবা দেখি কাশীপটে, মনিকর্ণি আদি ঘাঁটে, 

ম] তোমার কত্ত শত, ভক্তপুত্র অবিরস্ব, 

' * লায়ে পুষ্প বিল্বদল) তাহে দিয়ে ভক্তি জল, 

রক্ত চন্দনের সাথে, দেয় মাগো তব পদে, 

ভুমি মনের হুরষে, নিষ্বে চলেছ গো। হেসে হেসে, 

কিবা তরল তরঙ্গে; 

ওমা! »গারয় তারিণী ভ্রবয়ী গঙ্গে। 

পন্তিশিরে থাক মাগে। কত মলোরজে ॥ 

কলি-কলুষ-নাশিনী, কালভক্স-নিবারি ী, 
তব কালভদষে হয়ে ভীত, ধরে মাগে। তব পদ, 

এসেছে অস্তিম কাঁলে, তোমার নিন্মল কুলে, 

গঙ্গে! তারে কাঁলভগয়ে, মাগে! দিয়েগো অভয়ে, 

তুলে নিয়ো গঁব কোলে,*নে যেন শেষের কাঁলে, 

পড়ে ন! কোন আতকে, 

ওমা! ত্তারয় ভারিণী ভ্রবময়ী গঙ্গে। 

পত্ভিশিরে থাকো, ,মাগো কত মনোরঙ্গে ॥ 



[. ৬ | 

ষ্চক্র সঙ্গীত । 

ওরে আমার মন সিঁধেল চোর 

একবার প্রবেশ রতবময় দেহ-মন্দিরের ভিতর 

তথায় দেখবি প্রবেশি সকল ঘরে ধন আছে রাশি রাশি, 

কিন্তু রে মন্ ! নিতে পার্বিনে বেশী, 

খে শুনে ভাবে হয়ে পড়বি ভোর । 

সে মন্দিরের নাইকো! সিঁড়ি উঠতে হবে ধরি অতি সক্ষম দড়ি 

ও মন, হেলো না ছলো৷ না তাহলে পড়বি ছিড়ি, 

মিটবে না কোন আশা ক্তোর | 

সে পুরী হেয় তালায়. তাঁলায় ছতালা, 
ভার সপ্তম তলায় বসে আছেন তোল পরম গুরুদেব, 

ওয়ে মন !' তার চরণে বেধ ভক্তি ভোর, 

ডোর এসে পড়বে মূলের গোর, 
ও মন! থাকে যদি ভ্তোর মনের জোর 

ঘরে ঘরে চুরী করে, 

সাবধানে নাঁব। উঠ1 করে! ধরি ভক্তিডোর, 

'ার থাকবে না তোর মোহ-খুমের ঘোয় ॥ 

মন শেষে এসে মুলে বসে 
বুঝে নিও শুত্ব কথা, হয়ে মায়ের শিট ছেলে ॥ 

থাকার কার্ধ্য হলে সমাধান, 
উঠরে মন সাধিষ্ঠান 

সাধিষ্ঠানে কিছুকাল ঘুরে ঘুরে, 
নিগরে রত্ব মনের মতন করে। 
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শেষে এসে মণিগুরে বসে 

মণিরত্ব ফর হরণ, 

ও মন ! মনের মতন করে, যণ্তড পার। 

তছৃপরে টান! পথে এস রে মন. অনাহতে 

অনাহত্তে কিছুকাল থেকে। ভাল মতে, 

ভথায দেখন্তে পাবি ঘরের ভিন্তর ঘর সে কেবল বত্বেরি আকর 

শুথ| হতে মন লয়ে বহু ধন, 

উঠরে নিশ্তদ্ধ। বিশুদ্ধই মন করে মন শুদ্ধ 
আন্ঞায় লয়ে শ্রীগতরুর চরণ আজ্ঞ। 

ওরে ও মন! এনেছ যত ধন করে হরণ, 

দিও রে ভালমতে শ্রীগুরুর পদ তরণীন্তে; 
প্রসন্ন হলেরে প্রসন্ধ * এ ভবে/ভব! তুই হবিরে ধন্ত 

ধাকবে না কোন ভাবন। স্তোর । 



সরযু: 

্্পোক্কি-ভললভু।? 

কাঁশীষযাত্রা | 

অকালে মুদিল কি রে সরবু কুম্দম, মোর ! 

আর ফুটিবি না কিমা! ফুরালো কি ফোঁটা তোর ? 

আর হেরিব মা! কি মা) ও হাসি বদন খালি, 

আর শুনিব নাকি মা, ও চায় অমিয় বাণী, 

চির মেঘে লুকাল:কি আমার হুদয়-শলী, 

চির ভঙসার তলে এবে কি রকিব বসি 7 

ভাগ্যবতী চলে গেল, সারিয়। আপন কাজ, 

অভাগিনী মার-্প্রাণে হানিয়। কঠোর বাজ। 

তুই মোর একমাত্র ছিলি রে স্গখের খমি. 

এ সংসারে একমাত্র মা! বলিতে যাঁদুমণি ! 

অল্লেন্তে ঘিধব৷ আমি হইয়। সরযুবালা, 

তোরে বুকে নিয়ে শুধু ভুলেছিন্থ সব জাল! । 

রাখিতাম সদা ভোরে নয়নে নয়নে করি 

ছাড়িতে মা পারিস্তাম ভিিলেক পরাণ ধরি। 

তুইও ছিলিয়ে মায়েল্স ছায়া! মম অস্মগামী, 

তোলে হায়াইয়া তবু বেঁচে কন আছি আমি | 
তোরি ₹ মা়াতে মাগে। আত্মীয় হ্বঞ্জন ছাড়ি, 
জামাতা-ভবনে" এসে পেস্তেছিন্ু ঘর বাড়ী; 
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ভায় সমুচিত ফল পেয়েছি পেয়েশ্ছ আমি, 
গৃহজীীন1 পথহীনা ফ্কাদি রে দিবস-ঘামী । 
মণিশার। ফণীলম লুটাইয়। যানার 

উঠি শুধু চেয়ে তোর পতি পুত তনয়ার 
ঞ ভাবেন্তে বল ! আর কাটাইব কতকাল, 

হে বিভু! করুণা কল্প তুমি ষেদীনদয়াল। 

ঘুচাও আমার যত রোগ শোক মনস্তাপ, 

মরণ শাস্তির জলে সাস্ত করে দাও পাপঃ। 

“কোথায় আছরে আজ প্রাণের সন্রঘূ ধন । 
ফেন লব ফেলে চলে গেলে গে মা অফারণ ? 

স্কনয় তনয় তব একেবারে শিশু অতি 

মা? 'মা' বলে কেদে,সারা-_কিহবে তাদের গতি ? 

আয় মা! আয় মা ছুটে ভুলেনে তাদের কোলে । 
না না, তুই কোথা ! তুই নেই য়ে, গেছিস চে! 

হার হাঁয় ও কমলে ছিপ্প কি কীটের বাস 
একবিংশ বয়সেতে করিল জীবন নাশ। 
কোথা গেলি কোথ1 গেলি, ওরে মোর শতদল 

ওরে মোর প্রেমমক্ী ওরে যোর নিরম্ল ? 

একবার ষে স্কেরেছে মধুর মুর্তি তোর 

ভুলিতে পারেনি তসপ্যে, ওরে নিরদক় চোর । 
ওরে সভী পতিব্রতা সঙ্দা পতির্ত মন, 

ীমদারঞন বুঢক প্রেমদা হদি-রঞ্জন। 
্বাশুড্টুর প্রাণাশ্খিক প্রিয় আদরের বধু, 

পার ক্সিত্তেন তিনি তোর মুখ-পন্স-মধূ 
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হেরিজে শুকানো "মুখ ছুটে গিশ্মে তাড়াতাড়ি, 

নিজ হানে খাওয়াতেন এত ছিল বাড়াবাড়ি ূ 

সকলের ছিলি তুই অতি আদরের ধন, 

০কেউত কখন তোরে করেনি যা অযতন । 

ভবে কোন্ অপরাধে কোন্ অভিমানে ধনি, 

আম সবে কাদাইয়। ছেড়ে গেলি এ ধরণী ? 

যখন মনেন্তে তোর যে বাসনা জাগিয়াছে, 

অমনি ,পুরেছে তাহা, কিছুই না বাকি আছে । 
পুর্জের হিতের লাগি বাছু সেবনের তবে, 

বাসে চাহিলে যেতে কত্ত ন। হরষ ভরে। 

তের শ' এগার সন কাল আশ্বিনের মাস, 

তাইন্ত গেলাম সেই নিদারু৭-কণশীবাস । 

দরশন করি বুধি পুণ্য ভূমি কাশীধাম, 
হয়ে গেল তোর মাখেো পরিপুর্ণ মনক্কাম । 

তথায়, যে বিশ্বনাথে,না পুজিয়। কোনদিন, 

করিক্তে ন! জলপান সেই চির ভক্তাধীন 

ভু হয়ে, অবশেষে আদরে নিকটে তিনি 

ভাকিয়া নিলেন তোরে স্থপরবিআ। আহালিশি ? 

শঙ্গাত্বান বিশ্বনাথ দর্শন | 

কে একে পঞ্চমাস কাশীবাস কি, 

সরযু উঠিল মোর দিব্য তেত্ে ভরি" 
কি আনন্দ কি উৎসাহ কি আগ্রহ ছুিল*তার ; 
শদত্রজে হেরিবাকে প্রন্থি'মূর্থি প্লেবতাত। 
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বাজার ঘরণী হয়ে গজেন্দ্রগামিনী ধীরে 

ঞক্তিদিন ঘুরিন্তেন মন্দিরে জাহবী-তীরে 
মনে পড়ে কতদ্দিন প্রত্যুষে সিনান লাগি 

রাত্রি শেষ প্রহরেতে উঠি থাকিতেন জানি 

মনে পড়ে পুণ্য ভিথি সপ্তমীতে মোর সনে 

হ্গাঙ্তবী গাহনে মানত চলিলেন ফুল্লমনে । 

'মবগাহি, সে পবিজ্র সলিলে সাঞ্জলি করে 

দিলেন গে অর্থ দীননাথে অতি ভক্তিভরে ॥ 

পরে পুর্ণানন্দমন্ রী কক্ত আশনন্দি্ত মনে 

চলিলেন সব চিস্তী ভুলি শব্ডু-দরশনে । 

না" জানি মা আমার কি মনরে মানস করে, 

পুজিলেন মুক্তিদাতা -বিশ্বপিক্তা িশ্বেশ্ববে । 
জাল স্পের্ম ভক্তিতে প্রসন্গ হয়ে গে! গ্রসন্থ, 

আারে বাখিলেন নিজ পাশে করি অন্তি ধন্য । 

আহা ! কি ভাগ্যবানের বৌঝা ভগবানে বয়, 

ভাঁক্তো' দেখিলাম নিজ চক্ষে কভু মিথ নয়। 

আমি অভাগী বলে, বিশ্বনাথ না লয়ে মোরে, 

লইলেন মোর সেই ভ্ডাগ্য বতী তনয়ারে । 

ওরে মুডমতি ঈন কেন নিল্দ বিধাতা, 

নিজ কন্পফলে ভোগ তিনি কি করিবেন হায়! 
থাক আর নাহি কাজ ও কথার প্রসঙ্গে, 

মাত পুরী হতে বাহিরিয়া শ্বাশুড়ীর সঙ্গে 
উপনীত হুল আসি অন্নপ্রর্ণার মন্দিরে, 

মতি ভক্তিভারে বিধিমতে পুজিলেন তারে । 
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শবে মার কাছে লযে গে! জনমের বিদাক্ষি, 

আসি পড়িলেন টুশ্তী রাজ 'গণেশের পায় 4 

পার্র্ধতীর প্র্রির পুজ |সিকিদাতার নিকটে, 

ক্ষণকাল দাড়াইয়! পুজিলেন অকপটে । 

এইকন্ূপে লব দেবখদেবী করিস! পুজন, 
যাঁর আমার হইল অভি হরবিষ্ত মন। 

পথশ্রাস্ত ক্লাস্ত দেহ ভাই অনভ্ভি ধীরে ধীরে, 

আসিছেন গজেন্দ্রগমনে ভবনে ফিবে ॥ 

আসি পক্তিপদে ভক্তিভ্রে করিল প্রণাম 

আবহ ! তে পদ হয় গে! তীর মুক্তির সোপান & 

পরেতে দেখিলেন পুত্রের কমল বদন, 

ভাঁর গরে দেখিলেন ছুটা শুনয়া রতন । 

অঙ্কে ভুলি তাদের করিলেন সুখ চুম্বন, 

জাল কি আরা পাবে নামার কোলে সে যন্তন 

জীবন উৎসর্গ ও বিষাদ 

হায়! কেন দিবসেজ্তে হেরি আহ্জ অন্ধকার, 

কেন জাচস্বিতে প্রাণ উঠিল কেঁদে আমার : 

কেন ব1 এ গৃহে আজ উঠিয়াছে হাহাকার, 
ভীষণ অনত। একি ] বুঝি না মর্ম ইহার । 
লে দিনের কথ হারায়েনছি কি প্রাণের ভাই, 

যার ছখে মরে আছি, তে ছখের খালু নাই । 
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সাবার কি আশু কিছু বিপদ ঘাঁটবে ভাই 
নাচে অঙ্গ বামেন্ডর 1 ফের কারে বা হারাই । 

ক্রৌদিকে দেখিরে সব অস্তি বিভীষিকাময়, 

ইশা ঘত অমঙ্গল; প্রাণেতে লাগিছে ভয় । 

ওই ঘে রে আসিফ্েছে ধরি মূর্তি ভীমাকার 

শিবের অসাধা রোগ খোর প্লেগ ছুনিবার 

আমার হৃদয় তত্তে অকালে ছি'ড়িয়। নিতে, 

»সরোজ কুন্থমে হায় ন! ফুটিক্তে মুকুলিতে | 

দারুণ যন্ত্রণ। দিয়! এ বক্ষেতে অকল্মাৎ, 

নিযে যাবে কেড়ে ক্তারে করে বুঝি আত্মসাৎ ? 

সবসিজ বৃস্ত-ছিন্র হইলে যখা অনুলে, 

ডুবে যায় সে মৃণাল আর ত ভাঙ্দ না জলে। 

তদ্ধপ আমিও ডুবে ধান্ব শোকসিন্ধুনীরে, 
এই হাদি বৃত্ত হন্তে তুলে পিলে সরোজেরে 1 
ওরে প্রেগ ওরে প্রেগ! ধরি ক্তোর ছুটী পায়, 

নিতে হয় নে আমাকে, ছেড়ে মোর তনয়ার । 

একি ! একি ! একি দেখি দাড়ায়ে দুরে শমন, 

সর্বনাশ 1 মাকে মোর করিতে চাহে হরণ? 

কোথায় লুকাঁয়ে রাখি কোন্ খানে সংগোপন্ে 

“কোথায় পাপাই নিষে ভাবিয়া! না শাই মনে । 

ব্লক্ষ বিশ্বনাথ রক্ষ মোযে আজি তৰ পুরে, 

'আসম্প বিপদ হতে অক্ষ মোর লরঘূরে। 

র্যরুণ বিপদে পড়ি, ভ্ভাকিন্তেছি সকা'তরে, 
"কার দেখ চেয়ে দেখ এ ছুখিনী মরে ও 
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সবোজ আমার যে গে। জীবন-সর্ববস্থ ধন- 

এ আ্াঁঙালিনীর পুঁজি এএঅন্ধের ছুনস্কন। 

এপ্ত গো সঙ্থজ আতি কাঙ্গালেব ধনকাড়।, 

কিন্ত কেড়ে নিলে, প্রাণ ভবে যে গো! খাঁচা ছাড়া । 

কর কাছে দাডাইব কোথা আর যাব আমি, 

তোমারি শরণ তাই নিতেছি জগত-স্বামী । 

লু'স্ভন জীবন মার "মটেনি সংসা -মাশা, 

মিটেনি লালস' তাঁর পেয়ে দি. শালবাস11 

তব পদে ভাই এই ভিক্ষ। মাগি বিশ্বনাথ, 

বাঢাও সরোজে মোক করি পদে প্রণিপাত । 

পালন স্ংহার শাক, তুমি ছাড়। নাই কাঝো, 

রক্ষিলে রক্ষিত পার মারিলে মারিতে পার। 

এক্স যে কাশ্তরে তোমা ভ'কিল।'ম বিশ্বনাথ, 

তল নাকি দক্স। তাচে ৭ না কঞ্সিলে কর্ণপাত ' 

তুম নাকি দয়াময়, ভুশি নাকি আশুত্ভোৌষ 
কি কাঠিন হুদি শব, কিন্! মম ভাগাদে'ষ 
খই যে আসিয়। দুষ্ট বসেছে মার শিয়বে, 

কি ধেন কি বলিতেছে ম্ৃহুল মধুর স্বরে । 

কানভ,ংচি দিয়া বুবিভুলাল স্তরে পক্ষি, 

ভুলাল আঅস্কষের লিখি দুবাইল ষন্তি গন্তি। 

মার প্রতি না রাখিল ভিলেক মমতা লেশ, 

অন্তত পরিবর্তন মুহুর্তে হইল বেশ ! 
সে সুহাসা বদলের হাসি কোথায় মিশঠল . 
পেই মধু. মাথা কথ শুলি কোথা চলে গেল । 
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কত 

" সাদরে তুলিয়া কোলে মুখে লইতে চুম্বন । 

আয় কেন না ডাক বাছায় না দেও চুম্বন, 

বদন কমলে ভার মাগো ! একথা কেমল ! 

বীন্ু, পু'টু বলি তুমি নান! নিধি তাহাদের, 
যক্তনে খাওয়াতে যে মা রাখিয়া হানতে নিজের । 

আর কেন না ভাক সে ন্েহলতা। তনয়ার, 

ভার খেলে কি না! খেলে, না কর জিজ্ঞাসা তান । 

আ. মা, করি কাদে শারা? তব কোলে যাবে বলি, 

কেন নাহি নাও কোলে বাছাদের তুমি তুলি । 

তুই যে হছলেন্ন মা পর্তে থাকা! কি তোর সাজছে, 
কাড়া দে উঠ মা দেখ নাক্ছি ছেলে কাদে পাছে। 

যাদুরে কুনু 'ভেসে হেসে দুলে কি সোহাগের ভরে, 

আনন্দে বেড়াতে, মাগে। এ'ঘর ওঘর করে। 

স্বামীর সোহাগে রাশী তুমি হয়ে সোহাশিনী, 

সেই স্বামী ভাকে তোম। নহি কথা কও তুমি! 
কি গরব মনে ধরি হয়ে আছ গরবিল্ীঃ 
একবার কও কথ! তুলে হাসি-সুখখানি | 

পুতি প্রাণে কন্ডু ব্যাথা দাও. লাছি তুমি সতী, . 

কন আজ বল ভুমি নিদয়! রে ভার প্রতি $. 

কু করে,ন! সাধবী পি কার্যেত্ডে অলসত্তা, 
কেন আছ পড়ে তুমি সে জুখে হতে বঞ্চিত! ৃ 
ত্বরিততে উঠিনা তীরে কর মি বষ্ঠাগ, মি 

বাঁ বলেন ধর অজ্ঞ কর. শিবেতে পালন । 
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উচিত কি কভু সাধবীর এ ভাবেক্কে পড়ে থাকা, 
ধিনি হন গে। অদ্দাঙ্গিনী এক প্রাণ অথব1।' 

হাকার ভখেছ্ছে যার হজ লব শ্খমন়, 

বার হংখেতে (ধনি দেখেন সব হুঃথময়ঃ 

ধাহার নিদ্রায় লিদ্ৰা, জাগরণে জাগরণ, 

বার ভোকজজনে ভে(ডন অনশনে স্মনশন,; 

ধাহার দৃশোতে দৃশ্য হয় তৃপ্তির সাধণ, 

হেন পতি পাঁনে নাতি দেখ ফিরায়ে নয়ন * 

তুমি হরে সতী পন্ডিব্রত্তা এ কথা কেমন, 

এস নাভি হয় পতি ব্রক্তা ধন্দের জুক্ষণ। 

দেখ পতি সব্রত। গাক্কায়ীরে দেখি অন্ধপড়ি, 

বাধিলেন নিজ চক্ষু সতা হয়ে হর্যমন্তি 1 

জগতের সব প্ুখ ভাবিজেন ভুচছ জ্ঞান, 
সদা হতে করি থাকিলেন পড়ি পদ ধ্যাল। 

ইপ্স] রাজার কন্যা ওরে লোপামুদ্রা! সন্তী, 

আসি কতিলেন বনে বাধ প্র সংহক্তি। 

পিতার শে ক্ুবের নদৃশ অতুল ব্য, 

অনাস্থাসে ভাদিলেন সম্ভী কিক সখ রাজা । 

দা! লক্তি ধান, পতি জান, পক্তিতচিজ্ঞীমণি) 

পতির সেবার সন্তী ঘাপে দিবস যামিনী। 

জনফমন্দিনী সীষ্জা কঞ্চ বনে আঙ্গিলেন' 

গৃঙ্মির ধারপ সতী কিনা ছংখ .সাহিলেন। 
€দখ শব আধবীদের থম উচ্চ পন্ভিত্রতা$ * 

ছায়া সদ ছিল এর হয়ে পি অন্থগাজ!, 
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তোমারি'ত সেই পতি রাখ ,ধম্দ সেই রীতি, 

কেলস্দাও ক ভারে হয়ে ভুছ্ি বুদ্ধিমতী | 

গা ৫তাল গ1 ক্তোল একবার দেখ নন্দরামী, 
নিরানন্দ এ*ক্তবন পড়ে আছ বলে তুবি । 

উঠিয়া সবার মনে দাও আনন্দ আপার, 
ধার? কৰিতছন সশিবনের প্রতীক্ষা ভোমাহ । 

ফের নিদ্র করে কবু মাগো আপনার ঘর, 

কর না এ ভারার্সিত শ্বশ্রু মাতার উপর 1 
বুদ্ধকাণালে ফেল ন। বে আ্ঞারে নানান শঙ্কটে, 

হবে তার বহুকষ্ট পড়িবেন কি শক্কটে । 
ভুষ্ষি কাতর সত বধু হও সকল, রক্ষণ, 

যেদ্দিকে পড়েগো জল প্লুর ছাতা ভূমি ধন। 

অধর ফেন লাহি দেখ কিছু করি প্রাণপণ, 

বুঝি না এর ভাবার্থ ম'গো একথা কেমন 
শ্বাস্ুডীীর কাছে বসি কন্ত করিতে মেলালী, 

কুটি্ছে কুটনে। সাজিন্তে পান কঙ্ছ। বাখানি.। 

বলিতে মাগো আমার বড় পেয়েছে ক্ষিদে, 

হইলে প্রক্র বেলা আর ন। পাকি খাকিজে । 

কন্ঠ হাঝে হার শুক মাগো পক ড় ভুষা, 

ক্ষাও কিছু মিকতি খেতে জল ও্রাণ করি ঠান্ডা । 

স্তিলি বে তোকে খাওয়াইংতন কস্ত যতলে, 

কা জিব গরম লুড়ি,ওকে নাল! নিধি-স্দে | 

প্রতি সিন এখেক্ে মাতগা ভুমি ভার কায পি, 

বর (কন এনযহি খাও ভুমি তঞ্ধি করছ আলি । 
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আর কি মাগো'খাবে না, আর কি মাগে চীবেলা। 

আর কি মাগে। আমাদের মা মা বলে ডাকবে না: + 

আব কি তুই তোর সোপাব স-সার নিকি না। 

মিটিল কি তোর এ ঘবেব সকল বাঁসন। । 
তাই বুঝি ডাকি এত আব নাহি শুন কানে, 

কবে্ছ কি প্রন্তিজ্ঞ থাকব পড়ে ধবাসনে॥ 

তুই যে মার আলালেব ঘবব হুলালী, 

5ও মোধ সাগর-ছেচা মাণিক কোথা যাঁঝেেচলি ? 

যেক্তে শু দেব না তোবে রাখিব ছদি পিঞ্জরে) 

যতনে ভুলিয়া শ্োঁবে প্রাণের অধিক ববে। 

জব পিভদত্ত আমি নাহি পাই কোন ধন, 

কেবল পেয়েছি তোরে তুই হে মোব বতনশ 

পারি বি কড় ছাড়ি ত তেমাধনে সহজে বে, 
সশ্তত দেখেছি যাবে গেঁণে এ হাদ মাঝারে,। 
পড়ে আছ বলে ঙুমি সব দেখিরে মাধাব, 

যেদিকে ফিাই নয়ন শুন্ময় এ সংসার । 

খাব বিধি মোব চাচ্ডে দিয়) কি অমুল। নিধি, 

॥০ফচব কেড়ে লণ্ড তারে একি বিধি । তব বিধি । 

জানন' কি ধাতা। "তুমি দিকে নিলে মহাপাপ, 
তাই ভেবে ছেড়ে দাও! দিও নাক মনস্তাপ । 

মন 'ভাগোতে কি তুমি এই লিখে ছিলে 4ওরে, 

পেই শুত্তিকা আগাবে নিশি শেঠেরা বাসরে । 

জল্মাবধি মোর কোন অর্বুশাপুর্ণখ্নাছি হল, 
নির,শার খবে 'অধ্ধপথে স্থগিত রহিল | 



ক্ক 
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নিজ শ্তাগ্য সুখ আঁ ভারায়েছি বহুদিন, 

কন্তান্মুখ দেখে ভয়েছিক্ছ জুখী আমি দীন । 

তাস রে, তা কি বি সহিল নাক্তব প্রাণে, 

হলে স্তাই গ্রাতিবাদী ঘোর নির্দয়ত1 সনে । 
একি ! ফি লিখিত কিব। লিখি ! কেন পড়ি অর্ষে, 

হই বার বার ভাবত্রষ্ট এর ষন্ম ত বুণ্ঝাুন। 

ওঃ বুরেছি অই যে মামার হৃদয় রক্তুন, 

. প্রডে রোগ শখ্যায় তাই মোর বিকল মল'। 
সরধৃশ্ কি যাতনা তোর হক্ষেছে রে আঅন্তরেতে, 

বল মায় খুলে ভায় শুনি আমি কান পেকে । 

য্দি'হয় মুছাঁবার মুছাইব ভান্ত দিয়ে, 
ফিল্না লব বক্ষ পাতিণকেন আজে এই হিল । 

তবু যশ্দি যাতনার কিছু হয় উপশম, 

করিব সে চেষ্টা আমি যথাঁশক্ি প্রাণপণ । 

আর ক্তোর হংখ মার চক্ষে দেখা নানি যায়, 

'ক্কিকরি কোথায় বাই কেন প্রাণ নাহিদ্যায় 1 

ওরে কাল প্লেগ সর্বনেশে ছেড়ে মোর মারে, 

ধর মোরে আমি মিল্তি করি সম্ভামি কোনে) 

দিগ্ুন1 এন্ড কষ্ট দাগের "লম্মুথে বাছা) 
ওরে দেখা নাহি যার, দেখে বুক ফেটে যারা, 

বেধে মারে সয় ভাল একি মার তানি হল, 

ধিকৃ গ্লেগ ধিক্ তরে ভালরূপে চেন! ফ্গব, 1. 
অন্ত, মির *বালরে ওরে রাত্রি দ্বিগ্রতর্রে 
অআআমিকাঘ কি.করিতে চুরী, সল্পোজের ঘরে... 
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ক লঙে তে চোর এ.ষে দেখিরে ডাকা, 

সয় ছে কমিবাধে বিষম আঘ।ত । “ 

বাখেল! কাহারে ভয় নাতি মানে বাধা কোল, 

শ্যেজ্ছাচারী আপনার ইচ্ছামত যাহ! মন 

বেডাইছে কন্ি লে ঘবে শীষণ উৎপাত, 

ঘনলতে অঙ্গ কাপে দিতেছে বাঁক্তন। নির্খাৎ | 

এইরপে আতভিতভায়শ কত যে লীন, 

করিছে বাছাক্ মোর একি বৈর নির্যাধাতন 1 

যেন আসিয়াছে হাতে ধরি ভীষ গ্রভঞ্জাঙ্গ, 

করিতে যুদ্ধ দেখিরে সুরভি কালামল সয় । 

ধরে দিল শধা। মার কণ্টতকন্তে পরি, | 

তাক সে শধাধপরে না পারে কবিতে শন । 

করে ছটফট বুঝি শখ্য। ফুটে শৃল সম, 
কেবল বঙিছে এবাকস বাচিব লা শো কখল। 

বে প্ণমর তন্মিলি কি মার পসনার রস, 

দিবি সবর জিহবা করি শুদ্ধ যেন খসখপ ! 

বল কফি ভূষগায় বৃদ্ধি সা মুখে এই বোধ, 

যায় পাশ যায় যায়! বাধ আশ লিয়ে জল | 

ফেবেল হইন্ডেছে ফাষ্ট বঙ্গন সুহমুছ, 

হাটি পল! পড়িছে শোণিক্ত শন্সি কি উদ্। 

দিলি কি মার সর্ধঙ্গে জ্বেলে আগ্ঘণের বাড়ি, 
তাই কবে ধড়ফড়, না না দিখারাত্ি । 
লিবাকিস্ত হন্ধ না লে যে হালা বী্খন খাঁঙাসে, 

বেবি লাকি হেল আলা লেখে প্রাণ কাপে আলে 
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পাষণ্ড পামর গ্লেগ রে পাপ প।পাচাঁক, 
নাহি কি হৃদয়ে ভোর দয়! একি ব্যবহার । 

হায় কি ফেপ্ললি কাটি সেই পূর্ণ লতিকাস্, 

| জরু হতে ছিন্ন ভিন্ন করি যেন রে ধায় । 

একবার দেখন। কি চেয়ে ওরে আস্মঘিসার, 

পেকে নিজ ভাতে কি রে ছুর্দাম্খা করিলি ভার । 

বোধায় খুলে ফেলিলি তার কবরী বন্ধান, 

যায় আনু বালু কেশপাশ্ব ভূমেতে বু্ঠন ।? 

ইক সে বসন, ক €স ভূহণ, অগ্ের শোভন, 

ইক ৫ চুড়ি, উক সে বলয়, করিলি কি হুরণ। 

ওরে কেল না! দেখি? কৈ সেম্টিপ ভালের শোভা, 

কই সে তাখুল রাগ রঞ্রেত অধর এ ভা । 

ইক সে ভি, কৈ সে শেমিজ গায় এসেন্ন মাখ।, 

লাইফে! কেন ৫কামল চরণে অলক্তক রেখা । 

*গৈল সব কোথা তাঁর! মার থাকিতে জীবল, 

বুঝি প্লেগের ভয়ে কন্থন্্র করেছে গমন । 

অথায় পেয়েছে শান্তি তথায় করিছে ধাপন, 

, থাকেল কারা (রোগীর কাছে পেলে সখী জন। 

* হজ মার বক্তনেঞ্ট উরি নগদ , 

ছেখে প্রাণে লাগিল ধাক্কা হইলাঁ নৈরাশ। .. 
এইবার জানিলাদ নিকটেতে সর্বনাগ, 

এসেছে আমার, "নহি মার বাচিবার আশ।. 

এত য়ে. তাক শরীরে দারুল উতৎ্পীড়ন, 

 থাক্ডেছে অহোরাজে তবু কি লাকি রিশ্বকষণ ... 

শিং 
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(য় হাদি ভল্তে বিশ্বনঃথের কমল চবণ, 

এক তিিলার্ছের জন্তয, ধন্ত'তে।ব ভক্ত ধন । 

যেন সহসা ভাব ভাঙ্গিল ঘুমের চমক, 

বলিলেন খুড়ীম। ! করোনা বিলম্ব ক্ষণেক, 

দীঘ এনে দাও পবিত্র জাহ্নবী বাবি, 

কতিগ্জা আচমন জপিব পিতা ব্রিপুবাবী। 
দেখন] কি সম্মুখে আমন বিপদ আমাবঃ 
না নিলে ধুর্জটীর স্মবণ নাহিক নিস্তার 
দিতে জল হত্তেছে বিলম্ব দেখিয1 বিবন্তু, 

হইয1 বলিক্তে লাগিলেন করিয়া জকুঞ্চিক্ত | 

গ্জামন1 কি তুমি আমি শ্বি-মস্ত্রেতে দীপ্ষিত। 

হয়েছি শবশ্রমাার কাছে; শঙ্ভু মোর ই | 
জরপিব ভীচ্ার জপ বিনা ত্তিনি গা নাই, 

হইলে প্রভাত আমি বলে যাব তাব ঠাই । 

এই যে আসিয়। বসেছেন আমার শিষরে” 

সহ পার্বতী পার্বতীপতি প্রফুল অন্তরে । 

(লজ সঙ্গেক্তে কনে লঙ্ষে যাবেন বলে মোর, 

দে অনস্ত স্বরগধীম পুরী কৈলাসপুকসে | 

কে বলে শিবের সংহীর মুর্তি বাক্য অধুক্ি, 
এখে মঘ়্াভাব জিপুরারী দেখি পূর্ণ পাস্তি । 
কিবা অর্দচজ্রতালে শোঁভে শিরে সুরধনী, 
ভূক ভূষখে ভূবিতাঁঙগগ বামে মিিনয়নী । 

ফিমগিরি জিনি বর্ণ ঢল ঢল ভ্রিনগ্ন£ 
মর হা মুখে বলিছেন মধুর বচন) 
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+আনন্থিকাক) শন বিয়ে আখি লা পারি থাকিতে, 

যবে ভ্কে ভক্ত মোরে ভার আসন বিপন্ষে 

নি সে কাতর উতক্জি ন। পারি ভিডিতে ঘষে, 

হয় ইপ্রাণ ব্যাকুলিক্ত জীবের মঙ্গল শরে। 

অন্ননিতে ফাই থে ভারে নিজে দিয়ে গো আভয়, 

পাছে মোরে না দেখিয়ে সে ভীত হয়। 

কয় দিন হতে এ অবলা ডভাকিছে আমারে, 

তাই আসিয়াছি আঁমি নিজে লইবারে তাঞ্ে। 

হয় অচ্মুক্মতী ভাগ্যবন্তী তব সমতুল্য, 
নাও এরে নিজ পাশে জীবন এর আঅবুল্য । 

,এফেনহস্স মার ছেলে শিশু সম্তানের মাস্তা, 

হেন ব্দীে লয়ে যেস্তে প্রাণে লাগে বড় ব্যথা । 

িস্ত কি করিব এতে নহি কোন মোর সাধ্য, 

আমাকে ভলিহত হক হয়ে কর্তব্যের বাধ্য । 

"ন্। জগৎ হয়েছে প্রিয়ে শুধু কর্তব্যে গঠিত, 
€কে লক্্িন্তে পারে সেই কর্তব্য কাহার সাধ্য ? 

দেখ, আইলে যামিনী অস্তাচলে দ্িননাথ 

আপনি খান চলে, আলে। করে লিশাঁনাথ । 

_ পর্ষ্যার়ক্রমেতে গ্কতি ইহধদের অবিরাম, 

হুইন্ডেছে অহোবজ্র নাঁছি সিলেক বিশ্রাম । 

কেন শ্রোশ্তক্বতীগণ গ্রবেশে পয়োধি-হছি, 

সর্বক্ষণ বহমান কার ভয়ে সে বারিধি ৪. 
বল কেন; ঘোর রবে তুলিয়া স্বীয় তর, 
পরে আসি লমে ধরাপদে হইস্কা স্ক্ক ? 
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কিসের কারণ বল শাখী বসি শাখা পঞ্চে 
হইলে প্রভাত ধনে তান কাকলীর স্বরে ॥. 
সম্তষ্ত ভূ'বিছ্ে মানবের শ্রবণ-বিবর, 
ঢালিরা সুধার ধার করি গান মধুস্বর । 

কি আশ্চর্য বল দেখি প্্রিয়ে! না হতে সম্ভধাঁনঃ 

আগে আসি মাতৃম্তনে দুগ্ধ, কে দিয়ে পাঠান ? 
সব সেই নিয়স্তা তাভারই শার্ধা কলাপ 

দেখে; ভাবি কি হবে আর. বুথা করিয়া বিলাপ । 

ভব নিজ নিজ কাধ্যক্ছত্রে ভুঞ্জে স্থথ ভুইখ; 

কম্ম অনুযায়ী ফলে ফল ! আমি কি করিব ? 

শত গাভি-মধ্যে বুৎস আপনার জননীরে, 

লয় চিনে অন্বাক্সাত বলে দে কে তাভাবে। 

সেইরুপে পাপ পুণ্য শ্রিয়ে জানিবে নিশ্চয়, 

হইলে সময় কম্ম ধরিবে আলি কর্ভ্াম । 

ওর জননীর নাহ পুর্ত্ব- জন্মের স্ষ্কতি, 
এ জলে কাঁদিঘে বৈকি কে শুনে গুর ক্াকুত্তি « 

আর কেন হয়েছে সয় উঠ তারা ত্বয়া, 

দেখ নিশি নাই উদ্দিপ গ্রভান্তী জারা, ভাগ1 ! 
এক বলি ক্ষান্ত শবে হইলেন উদস্াকাস্ত, 
আনিল সম্মুখে রখ করে নন্দ সুসজ্জিত । 
গনিয়। মহেশ-বাণী কহেন উদ্ষেশ-আানী, 

“এখনো হয়নি প্রভাত:দেখ নাথ যাঁছিনী ॥' 

থাকিতে মানিনী না যাস ভাপ্যবত্তী রমন, 
জাপনি বা এন ব্যস্ত কেন হন শৃলপাণি £ 
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গে প্পুণাণস্বা। ধানে দিবালোকে যে স্ গ্েখিতে 

মন্দ ওস্দৃপ্ত সব আতিক্রমি স্র্গ-পথে ৭ 

বার শ্রুতি লোমকৃপে দেখিরে বিশ্ব বরক্ষাঙ্, 

কেনি কার্ধ্য আন্ছে এ জগক্তে ভীহার অসাধ্য ৭ 
ত্ববে কর্তব্য পাজক কণ্ডব্যেক বহিদ্কু ্ত, 
'কক্সিবে না কোন কার্ধ্য আছে ভব এই ধার্য 4 
কর কাল ব্যাজ পে ব্যোমপখে ব্যোষকেশ, 

উড়াইও যান, জাখ ! মম বাক্য হে শ্রাণেশঃ 

শুক্রার্থিক্য দেহ বলি এত কঠিন হৃদয়, 

€তামাদের পু জাতিল শ্বভাবত হত্স । 

না গুলে কি অঙ্গেরাজ এ হুঃসাহুসিক কগর্ধ্য, 

পারিতে কি করিক্ফে কভু না থাকিলে সে ত্য ! 

শোণিজ্ভর দেহ ঘলি বুক্ধি কোঁম লাস্তা ময়, 

নারী-প্রাণ শ্তাই এত সব্দা পরবেদনায় । 

সন্ত কাতর মেরা, আরজ কন্সি কি উপাক্স। 

আতৃকোৰব হককে তার নিত কেমনে বান্ছাক্স 

শনক্জে প্রাণ নাহি ভাস, বেন বুক ক্ষেটে যায়; 

কেন আন্গি আলিক্ম অজ হেম্যায় শু সহ, 

কাঙ্গিতে বা কাঙ্গাইতে "ছানি সে কলান-স্ৃহ । 

এখনই উহার মাক্ত। কক্বিবেক কছর্ভবাদ, 

কানে ছুমেংস্ত পক্তি মারি বক্ষে করাত 
হবে খুলান্ব খুনপ্রিততত ক্মঙ্গ কোলের ছেলে, 
এমা মাবলি কেঁদে কেদ্রে মার কাছে যাবে কলে ২ 

_হ্রংগ্রিবে গতির দে পোক-ব্দেল ছু) রুএ, 



“[ ৯৯ 4 
দেখিবে সে গৃহ শূন্ত না হেরি শ্রিগ্সার বদল 1 

কাদিয়! কাদিয়! হবেন, শ্বাশুড়ী আত্মহার! 

হইলে তাভার গৃহলদ্দী বধু গৃহ ছাড় |” 

এতেক বলিয়া! উমা করপদ্জ গালে দিয়! 

স্থিবনেত্র কিং কতৃব্য ষেন বিষ্ড়া চিত্তিয়া | 

করে কর দিয়ে মাত এবে প্রগাঢ় ভক্তিতে, 

জপিছেন মন প্রাণ রাখি বিশ্বনাথ পদে । 

যথ? জপে সে জাপক ঘোর নিশীথ শয্যার্ি 
আপনার ইষ্টে মন প্রাণ সমর্পিয়া তায় ।* 

এই কপে মান্তা কতক্ষণ করিলেন জপ, 

পেতে শ্রণমিজেন যন্ত দেবন্তাঁয় সব । 
রচন? 'এ সবু কখন নয় কিছু কাল্পনিক 

সতত্য যাহ? লিখিলাষ শাহ আর কিমধিক। 

ওরে ভূমি-হুত্ত তৌমি হয়োন। প্রভাত তুমি, 
কিছু কাঁল যাঁপিহে ঘিমিনীর বামেতে আমি 1 
পোহা”লে দেখিত্তে আর না পা যে কখলি, 

যাবেরে ফুরাইয়ে আমার ইন্্ুনিভালনী । 
চির আশার ধন সে হৃদয় রন্তন মশি। 
জনমের তরে আফার্রিয়া সোর' হৃদয় খালি 

কিস্বা যাবেরে করে রেখে আমায় পাগলিনী 
বলায় পথে, থাকবে! আমি হয়ে উন্মাদিনী ॥ 
এন ফে তোমাসবে ভাকিলাম.£হ বিভূগণ, 
হুজা কি সব ব্যর্থ আমার অরণ্যে রোপন ! 

হায় দেখিতে দেখিতে নিশি হলরে প্রভাত৯ 
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উদয় অচলে আসি দেখা ছিল দিননাথ । 

ভাসিল ধর! পাইয়া আলো আনন্দসাগরে ! 
উঠিল জাগিয়! শিশু, মায়ের কোলে নৃতা করে। 

উঠিল গাহিয়! যত শাখিগণ শাখাপরে 
মনের আনন্দে তুলি রব কলক স্বরে । 

ধাইল চাষা মাঠের পানে ব্যা গ্রগতি-মন, 

ভেব্িবারে তাহাদের উপজীবি ধানাধন, 

দুটিল যত গাভীবুন্দ আহার অন্বেষণে, 
পুচ্ছতুলে*বৎসগণ শ্ামল মাঠের পানে । 
বসিল পুভিত্ডে ভক্ত হাক্তে ধরি কোঁবাকুষী, 

লয়ে গন্জ পুষ্প যোঁগসিনে কুশাসনে আসি । 

চলিল গৃহিণী বান্না ঘরে ফ্রিতে বন্ধন, 

যে যাহার কার্যে ভল রত আনন্দিত হন । 

যেন জাগিল জগহ্ আবার পেয়ে নবজদ বল, 

»গেি আপার নিশি-শোক লব্ভি পুনঃ হারাধন + 

হেন সখ দিনে আমি কেন ভাঁনি আখিনীরে, 

সন্তন্ত কাপিছে পণ উঠি শিহরে শিহবে । 

কে খেন দীঁড়াইয়ে পাছে বলিক্ষেছে আমাকে, 

এআসম্স বিপদ শের কি, ভ!বিছ হায় রে। 
আজ হতে স্তোঁর হয়ে যাক চির ব্ন্তমিত 
ভাগ্য-সুখ্-রধিঃ কবি তুই আধারে সতত । 

ক্রমশ হইয়া আলিতে লাগিল স্পন্দভীন 
যন্তেক ইন্জিয় মার,” হ'ল বাক্য অতি ক্ষীণ । 
 কস্ধ এখনো? বলনা তাল দিল হকি: বো, 
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বারেক ক্ষিন শুলিন্থ আমি ম্বকর্ণে সে রোল । 

আচন্িভে মম গণুস্থল ধরি ছুই করে, « 
ফেলিতে লাগিল ছুনয়নে ধারা দর দরে। 

বুঝি সে অঙ্কের শিশুর কারণ তিনি অস্ত" 
কাদি যারে মায়া কাকা জানাতেন হংখ যত । 

একবার চাহিলেন দীনভাবে পক্তিপানে, 
যেন কি বাসন! তার ছিল বলিবার যনে । 

এ দুঃথিনী মায়ের কারণ পক্তি সন্িধানে, 
হলনা আর বাকা স্মুরিক্ত রল আশা প্রাণে +* 
ঘুরিল মে আখি--গালক মুদ্দিলেন ছুনয়ন, 
যেন চির শধ্যান্তে মাতা করিলেন শয়ন, 
নবনীত্ত দেহ ছাড়ি তাঁর চলিল জীবন, 
হক আমি বসিয়1 দেখিল'ম কি সে নিদান ॥ 
জারপর হইল কি ন! পারি আর বর্ণিতে, 

যেন অকল্মীৎ বজাধাত পড়িল শিরেন্ে ) 

তয় সংজ্ঞাশন্য আমি গড়িলাঁম ধরণীক্তে + 
কম্তক্ষণ পরে ছাঁহি দেখি নাহি সে ঘবেতে 
€স স্বর্ণ-প্রতিআ1, যা আসার হৃদি-ছেড়া ধন, 
এ সংসার রমার খেলা করিয়া ান্বর ণ, 
ত্যাজিয়া সকলে চলে আছুছন কৈলাস পুরে, 
হরগোতী' সহ প্রেমময়ী ঞেমানন্দ ভরে. 
গারিন পারিনা মাগো আর এক যে সহিন্তে” 

স্তব অদর্শনি জালা হেন দগ্ধ অন্তরেতে ৮. 
কিবা দশ! ঘটিয়াছে বিহনে যে মা তো, 7 
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একবার এসে দেখ শুলে মা; মা আমার । 

ট্কাথ গিয়ে নিরচিস্ত কেমনে রয়েছ ভুমি, 

সব ফেলে ছেড়ে ধনজন সহ পুত্র, স্বামী ॥ 

শবে বাছা, লভি সে প্রেমানন্দ সাঘুজা পদ ১ 

ডাকি ভুূলিলে সব ভেখাকার সুখ হত ? 

গেলে মে নিত্াযধামে অনিজ্তয ধামের কথা! 

ভূলে যায় জীব, খাকে যার। ভে মন্ধ ব্যাথা । 

কি করিলি ওরে ভূমিক্ুত ভোমী একাদশী, 

এ হদদাকাশে দিযে ভির আধার অযালিশি, 

কোথায় ডধালি আমার সে পূর্ণিমার শশী । 

আর কি উদদিতে এন] সে মুখশশশি হাসি হানি, 

মম হৃদয় অন্দরে আলি দিয়ে আলো বানি! 
প'ল”কি খসিয়া মম হৃদি গগণ হইতে, 
জীবনেন স্বখ প্রুবতারা আজকে ধরাতে ॥ 

কে করিল উৎপাটিষ্ত মম আশালত্তা ধন 

সে স্বণ লক্তিকায়, যারে আমি যাবজ্জীবন 

করেছিলাম অতি যক্তনে লাঁজিজ্, পালিস্ত, 

হুল নি সে ধন আমার কাল কবলে গত্ভত ! 

যে তৃণ অবলম্মি আকুল ভবলিন্কু মাঝে, 

ভেসেছিনু আমি সদ থাকিস্তায যাক কাছে । 

কে আমার সেই কুট ধনে করিল, হরণ, 

করিয়? মোরে ভিরাশ্রয়া দিয়া অর্শ, পীড়ন । ূ 
কি করি ক্কোথায় যাই গেল কোথা শাস্তি পাই, 
দ্বার কাছে গিয়ে-এ আগুন আষিরে নিক্তাই । 
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অলি ব্তমক্তি। একবার হও বিদাবিত, 

জুড়াইতে সবোজের হালা তন মধ্যে মত; 

গ্রবেশিব আমি , নিও কোলে ভুমি গে! ধবিনি 

তুলে মোবে , দিয়ে শাস্তি শাস্তি-দায়িনী সাবিত্রী । 

মা সব চিন্তীনল "আনি হলবে ভঙ্মীডুত্ত। 

ওই ম্ণিকর্ণিকূলে ভায় চিব অন্তমত। 

নিন্ত শব চিক্তানল মাগো চিবদন শবে, 

বতিল মম অস্তাবে সন্ত দঞ্চিতে মোবে 

তুধানল"সম, এ ডুঃখ ঝলি জানাব কাৰণ, 

কেআবলানবে? জানি 1ব ভিল যাব! হাঁধ 

হল ভাবা একে শক বালমখে গত প্রায় ॥ 

বেবল বতিন্ধ বে আমি সংসাব-কাঁবান্তে 

*ষযে সব প্রিয় প়্ হাবা বেনবে টাদিতে। 

কোথ! পিতা শাকিনাতা বল এপস শাস্তিরান । 

এ তাগিঙ প্রাণে নিয়ত শান্তি শাস্তির নিদান। 

আল সঙ্গেনা এ হাদিম!বঝে সবথখ জ্বালা । 

ই সে আজ কান্তবে তোমা ভাঁকে এ অবশা। 

লিবার্িতে সাব সে অন্তর জলভ্ত-আ গুল; 

বমি শাস্তির বাঁধি কর তৃত্রিব সাধন । 
একি হল । মম ভদাগাব কবি শুনযাকার, 
কোথ। কেড়ে নিয়ে যেতেছে আজ মাকে আমার । 

দেখ গে। পতিত্ত-পাঁবনি পবিজ খশিলে । 

মাত জাহ্দবি দেখ, আজ গিয়েছে ্তব'কাল 

শগ প্রাণের সবোনপ্লভিতে গো চির শাস্তি) 
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দিয়ে ভারে পদাশ্রয় রেখো সযক্তনে অর্তি, 

তধ কোমলাক্কোপরিত* কূপামক্সি কপা করি ; 

অংজ তব কাঁছে যাচে এই ভিক্ষা এ কিন্কুরী। 

দাসীর করুপ-বাণী শুনগো মা স্রুরধুনি, 
যেন ফেলন। চরণে ঠেলে শক্ত সীমস্তিনি | 

সে ষেকাদাইয়ে মোরে চলে গেল শুব তীরে, 

আর নল? চাহিল বারেক সে মম পানে ফিরে | 

€দে্খ মাতে যেন সোঁর নাছ পায় কোন ভয়, 

লয়ে গো জননি কব দ্সমভয় পদে আশ্রয় ৮৮ 

ভে ভবভ্ডয় ভাবিণি! সণ অভয় দাজিনি, 

অস্তিমে জীবে রক্ষ ৮৮ মোক্ষ প্রদাসিনি । 

সবে খ্বণা করি শকে শন বল সকার ফেলে। 

ভখনি ফতনে সারে নাও তুমি কোলে তুলে । 

জগতজননী তুমি দেখি তব এই ব্রীতি, 
কর সমভাবে দয়া সকল জীবের প্রতি ৷ 

নহে উচ্চ নীচ কেহ ভব কাছে গো জননি, 

শ্বগাঁল কুকুর আদি করি আছে বন্ত প্রাণী । 
ভবে কেন মা এ অধমায় এক. ঘ্বণা কি, 

এখন রেখেছ ফেলি দেখি দিবস-ঞর্্বরী 1 
অশেষ যাতন1 তার, এ কি উচিত তোর 
কাধ্য 1 হক্সে ভুমি দর়াবন্তী শাস্তির আঁধার 

ধরনা পবিত্র-নসে সে কলঙ্ক জাতশবি, 
ত্বরিতে আুরাও আসি মোরে মমছুঃখ ভাবি । 
বাখিবি আর কতকাল ফেলিয়া মা শ্রুবালে, 
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অনাখিনীর বেশে নিজ শুন্সারে বিজ্েশে 1 

কোন্ মারে দেখিকা খাকিতে পারে হেন হংখ, 
যবে সে কন্য! হারায়ে তার পঞ্সি-পুত্র-স্থথ 

আসি কাছিয়। পরে ধরি মার পদ যুগলে 

হয়ে গ্ুলায় লুষ্ঠিত ধরঞ্ঈতলে মা বলে ; 
শোকেত্তে হইয়। আকুল পাঁগলিনীর প্রাস্স, 
আমার কি হল বলি করি ধবনি হায়, হাঁক | 

দেখিলে সে দশা! তার নাহি সঙ্গ হয় মার,, 
ক্েঞ্জমল প্রাণেন্তে ভার উৎ্থলিলা স্েহভাব, 

তখনি ঘশতনে তাবে নেন তুলি কোলে কত্তি 

দিয়! সাস্নার বানী প্রাণের পুতলি কফঙ্জি। 

মুচ্াইয় অঙ্গ ধূলে এস মণ” এস, ম1, বলি 

ঘন. নিয়ে শ্টারে আন্টি যল্তনেতে ধরে তুপি । 

দেখিলে নক্সনাসার ভার ঝারিতে নয়নে, 

তত্ধনি সুচ্ছান তাঁয় নিজ অঞফলের কোণে, 

অর্িকি ঘর্তলে অঙ্ে1 প্রাণের যাতনা! জেনে, 

যেন কত, অপরাধী ক্তাধ কাছ্ছে হেনজ্ঞানে 

লেন 7; “কেন মা তুই ফাস সন্ধা মামা বলি 

থাকিতে আমি কি দুখ্ধ তোর তোরে এত ঘলি। 

ধরিব সকল ছুহখ ভোর মম বক্ষোপরে, 
দেললন। বফিতে'তোরে যাবত জীবন মোর 1 

এবে ক্ষার্ত হও আর কেদোব! মা বৈধ্য ধর 
দেখ ভাবি ওরে জগতের সব নশ্বর. * 

আহে কিছু ভিসায় হবে সব কালে লর, 
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জনিত বস্যর জন্য শোকে সু মুগ্ধ হয় । 

ক্রারীীজন জজানচক্ষে দেখে সব তণবৎ্ ; 

সারের মায়! মোহ যা কিছু আছে তাবন্ত ॥ 

মাঁগো, অজীত্ডের স্থতি সব হও বিস্মরণ, 
দিওনা আশ্রয় কারে, হছদে কোনা রোপণ । 

প্রশ্রয় পাইলে ভার বাড়াবে যে শোকানল, 

হিতে তোমার মন সদা জীবন বিফল। 

এটি সাধন। ভূলে যাবে গুকদত্ত ধন, “ 

*তফর লইতে হবে জলনী-জঠরে জন্ম 1. ৫ 

আবার আসিক্তে হবে জেলো এধরার মাঝে, 

ভু্দশগিতে নানা বোগ শোক কাদিস্কে কেচ কাচ 

আর যান্তে নাহি হঠ,এই জনম জরে, 

হও জ্ঞাহে ভ্রভী, সদ. রাখ ভক্তি বিভু পরে। 
সেই চিস্তামণির চিন্তায় থাকিলে ম্গনঃ 

* ঘাবে সব ভ্রান্তি পাবে শাস্তি দেখিবে তখন । 

জ্ঞানের সোপান লিস্ত্য হুইন্বেক চিত্ত তোর, 
নিজ হত্তে অগ্রসর লভিতে ধঙ্দের ঘর । 
কিস্ত বে অনাক্সাসে কু চে ধন সঞ্চয়, 

না সম্ভবে হুঞাখ্য 'অসুলঃ ধন যে অক্ষয় & 

যত্ত সাধুজন ক্রমে তাতে করে উপার্জন, 
পরে ভূঞ্জে শাস্তি-সথখ জাতি মলোমত ধল। 

: কোথা স্বর্গ কোন্ধা সে কুগু-চৌপাশী নর, 
সত এই ধরাধামে সবি এই অপ্ত্য লোক্।। 

আইস্থানেই দেহী ত়াগে লিপঘূতরর থালা, . 
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অথব1 ভোগে শ্বর্ণজুথ কিস্খ কি সাস্বনা । 
কম অনুনাব মাত্র হয় ভোগ ফলাফল, 
সথধ ছুঃখাদ্দি নহে বাক্য মদ জেনে বিফল । 

ফেবল মানবে শাসনে রাখিতে ভগবান্, 

লিখিলেন সে ভয়াবহ নবক-উপাখ্যান । 

তা ন। ভলে হবে দেহী নিত্তানম্ত ষথেচচ্ছাঁচাপী, 
পবদারামী, জুবাপাখী ধন্ম ₹স্তা কারা, 
হিত।তিষ জ্ঞানশূন্য পাপেতে প্রবল মতি, 
ধবিন্তে পশ্বাচাব তুষিতে পাশববুর্তি। 
ছর্বলেরে বলবান সদা কবিবে পীভন, 
বিন! দোষে ধরি ছিড্র দিবে দুঃখ অকাবণ। 
বন্ডুন। বাখিবে ভাবা গুরু জনের সম্মান 

সতত রবে শিজ গর্ষে ভইয়। গবীয়ান। 
এখন পাপের আছে সীমা হয়নি সীমান্ত, 
তা ন! হলে গ্েখিতে এই'ধ্রাম় অবিশ্রান্ত 

বইত অনস্ত অশাস্তির আোত অবিবুল, 

পরস্পর মানবে মানব করিতে পাগল । 
এই হেতু হ্ৃষ্টিকর্ত। শ্হজিলেন ন্থুনিয়ষ, 
ধ্লাকালে সৃষ্টির বাদিলেন 'ণৃয়-রন্ধান। 
পণ্ড পক্ষী আমি করি দেখ মানব প্রবর, 
আপত্য মেছেতে ভার! দদ1 বন্ধ পরিরুর । 
তাঁর নিমের কিছু মাত্র নাহি বিশুঙ্খল, 
াঙ্চান মানবের না চালায় কাহার কল ॥ 

নিজ ফাদ নিজে বুধি পড়ে নানা ছুংখ-জালে, 
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জভান-খ্সালি বিন! কাটিন্ে নারে শক্ত কৌশলে । 
এইরূপ জগ্মাবধি তোমাসবে পাও কষ্ট, 
ক্কাল্য যৌবন হইতে কাল বার্ধকা পর্যন্ত | 

ঘজ্দ বহুবাক্য কহিলাম শাস্তি দিক্তে ভোরে, 

আর লা থাকিস্ ভুলে অনিত্য মা এ পংলাবে । 
নওরে অবুঝ তুমি স্বোধ বাছ। হওরে, 
মম বাকা শিরে ধরি অবিচাখে মা লওরে 1 

বে আজ আসি মাগো রেখে! চিত্ত ধীর কবি, 

হুইয়ে উতলা! এত ফেলন। নষন বাছি 1 

নিয়তি কাহছাবে বাধ্য নহে জানত সফি, 

হইলে সময় এসে, নেব তোরে ফেলে তুলি । 
সকার জন্য ভাবনা শক থাকিজ্ত আমি ঘার। 

মানবের স্খ ছুংখ জেলে! শ্বপ্রে আকার | 
সেহরী জননীর নেহ অনি সমান, 
করে হধা বরিষণ কিবা বিধির বিধান ! 

' শাইন্তে বলি আছে যাঁর শুধু জগৎ মাঝ, 
শাস্তিনির্বরিনী সমা মাতা করুণ! আধার, 
দিকিসের অভাব তার ভবে এই ধরাপরে, 

মার সন হিক্তাকাক্্ী খেবা আছ্ছে এ সংসারে । 
সাজ গলি মাতা গাজলীর আম-স্মবাখািলী, 
হলো বস্তি প্ছশীতল মম শোকাত্ পক্সাী ॥ 
শবে বড় হঃখস্প্রই ঘন হতে ভুলিয়ে, 
(ব্যাধিরস্পীড়ণে তাক নারি ভিেকের তরে । 
দিবানিশি অপন্থ এ শিব পুলের বাঁতনাগ, 
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ছটুফটু করে যেন হয়ে থাকি সৃতুযুপ্রায় ॥ 

বোক্সের কাছ্েতে শোক নাহি ছাড়াকইছে গায়ে, 

খর-গণ্তি বান-যুখে তৃণবৎ “ভেসে যায়) 

শেক-হুল্ত হতে পাই শাস্তি হদি ধরি জ্ঞান, 

কিন্ত ব্যাধি-হস্ত হতে নাই নিস্তার কখন । 

অহরহ মম দেহ করিছে যে ছারখণক, 

করিয়া রেখেছে মোরে যেন সংসারের বার ॥ 

যন্ত ভাবি মনে তারে আসিতে দিব না কাছে, 
কিজ্ত না মানে বরণ বারণ লে সদা পাছে 

ধায়, মম সনে ছায়া সম হয়ে অনুগামীট 

ক্িলেক না৷ পাই শাস্তি তার হাত হত্তে আফি ॥ 

শয়নে প্বপনে ওরে কিম্বা যদি আগরণে, 

আমি সব স্বস্থাকস রয়েছি তর আঅধীলে ) 

নিজ ইচ্ছাধীন ক্ছি না পারি আর করিতে, 

রয়েছি শাসনে গার আঁমি প্রতি পর্দে পদে ॥. 

যে পথে চালাইতেছে সেক. পথে চলিতেছি* - 

যেন কান্ত পুত্তলী বৎ ঘুরে ত্বুরে বেড়াইতেছি । 
যদি না হছইভ দেহ মম চির রোগাধীন, 
ভবে কি বেড়াইতাম-হঞ্জে আবিষ্এত হীন | 
যথা তথা পরবাসে করি বাস এন্ডদিন, 
ক্যস্িয়! শ্বগ্ডর ঘর ন! থাকি কসর ব্অধীন ॥ . 

“চিত্র গনাশ। ছিল.মনে থাকি মশ্তর ভবনে, 
'কাটাইব দিন মম করি ঘর সযত্নে $ * 

হযরে নারীর চিন্ত গৌরবের, বাসস্থান... 
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ধস আশ্রম সর্দ! তথ মান ধম্মর উত্থান 1 

অম ভাগ্য দোঁষে হাঁ না মিটিল সেই আশা, 
শড়িয। বিপক্ষে নান! হলেমষ শাক নিলাশা ২ 

গেলেন পড়িতে পন্তি মম ণগর পুলা, 
হবেন ইঞ্জিনিয়ান্প ধরি উচ্চ আশা হাক $ 
বন্রসছ পৃন্ডিলেন থা বছর ঢাবেক, 

আসিতে হলোনা আর ফিরে বাড়ীতে বাসেক ! 
' হপ্রীক্রমে শুথ1 করিলেন পাশ হইবার, 

তৃতীপ্ন বারেক্স তরে হতে ছিলেন এশিকাক 

পরীক্ষ। এল, সির ক্কি দিয়ে ছিলেন দাখিল, 

»ফিন্তে আর হলোঁন। পরীক্ষা হালে অখিল 1 
নাহি রোগ-ক্ছুজপাতি তিন মেঘে প্জ্জাধাত, 

হস্ে গেল স্সকশ্রাৎ, মৃত্য সে অস্তি নির্ঘাত । 
লা পায়ে লেখনী যম লিখিতে সে হংখ-বালী 
ন। দেখি জষাজ হেল ভাষণ ফেমনে বাঁখানি ॥ 

এখনো ও চিত্কপটে ম্মক্ষিজে লে সব স্বন্তি, 

ধর থর কাপে গ্ক্ষ বিদজিত্ব। বয় হাছি ৭ 

পরেন! স্বুখেতে বাণী, সপ্রণবাধু লাছি র্, রা 
* ক থাকি আর আয়াতে বসান বজ্াহ্ত শাক ও 

স্তনকে পানে তন পুন খাপ স্াাতসে খন্কে। 

নিব্ঃশ «এ বদি থরে প্বেতে স্থ:খ. বরে বাবে $ 
তারক না্েতে, কিল প্প্রিক্থ এক বন্ধ. নি 

স্বভুয়কালে লন্বিকটে ভ্রাভপম সাপনাক $. 
ও কাশি সেই ব্যক্কি কাখগ্ছ বরন 
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এ বিবাদ যৃতু-কথা। জবে বিফিত করিতে 

ভা”হত্ে ভুলি আমি সে অংশ টুকু যতনে, 

দিলাধ অম পুস্তকে পড়ে! বঙ্গ ভ্মীগণে । 

দেখো) সবে পড়ে অভ্ঞানীর ভাগ্য-সমাচার, 

অয়ঘ দয় যাদ ক্সবহ্য করিবে ভীর ॥ 

ছু'ফৌোট। আখির জল এ ছুখিনীর কারণ, 
নাভি জবে সন্বরণ নারীর কোমল মন । 

[হিমগিরি-শৃসম ছিল উচ্চ আশা! মম, 
পলকে গড়িস ভেঙ্গে গেল ঘত সখ মম! 

পারে কি ভুলিতে কভু পক্ষি-বিয়োগ-বেদ না, 

হাঁবৎ জীবন তার শ্রমে ও ডো ললন1 ॥ | 

জীবনে নরশেপ্প্রাণ বাধাযার জ্রীচরণে, 
বিধির বিধানে কিবা পুত-শ্রপর-বন্ধনে, 
লতত পুজেন সাধ বারে ধ্যানে মনোশ্রাণে, 
দেবশুজানে ছদাসনে রেখে অতি সংগোপনে, 

হেন পতিনিধি-্ারা হয়ে ঝাচে যেবা! সম্ভী, 

জীথনে শরণ ভার ভুষানলে জলে হদি। 7 
পোকে জালে আছি ভাল, ভাবে মনে সঙ কাল, 

কিন্তু যে ছুঃখেশ্ডে মম কাটিছে জীবন ফাল, 

ভাব কপখমাপ্র কছু না! পান্িষে গ্রকাশিতে। 

এ জালম বুবু হায় লভিচু অধুংকাদিত্তে £ - 
কেদে কের্দে কম্তকাল ফাটিধ্ছে নিশিদিন, 
আর কাায়োনী লাখ, ছাসী তোমারি অধীম $ 
যদি কোছ আপরীথ আমি করে থাকি সাথ, 
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ওপকফ-কমলে তব, সেওস্ হ্তোমারি হাত । 

এত হুখ দিয়ে প্রভো! মেটেনিকি মন লাধ, 
ধর কিবা ুঃখ দেবে দেখ ভাবি কুপবনধথ ! 
সয়েছি দ্সনেক ছখ আরো না হয় সহিষ, 

তবু ও পক্দ-কমল মমি কষ্ডু না ছাড়ব । 

সদ হাদি পরে করিল্সাখিব হে ক্োরে ধরি, 

ত্যজিব নতুবা! শেষে এ পরাণ ও পদ স্মরি। 

€হ দীনেশ, এ দীলার মিটাইও এ" বাসনা, 
চরমে চরণ অই যেন দিতে ভূলিওনা । 

অগতির গতি জাথ তুমি পতিত পাবদ, 
এবার এ পতিষ্তায় রেক্ষ প্রত নারায়ণ । 

লক্কান্ত বিপদে পড়ি'তোম। বিপু -ভঞ্জন 

ডাকিচ্ে কাতরে, আপি কর ছঃখ বিমোচন । 
»সতন্ত প্রার্থনা পর্দে ওকে গ্রুভেো দয়াময়, 

ভাসায়ে দিওল।1 যেন করে তাবে নিরাশ্রক় | 

তুমি না বুঝিলে ছঃখ তার কে বুঝিধে আর, 
বুঝিক্তে না দেখি কারো? এই ধরার মাঝার । 

যাদের উপরে কার জীবনের নাস্তার, 

সমর্পিতমস্থ বলে রেখেছিলে এইনান, 
ভার! ভ বাখেছে ফেলে আকুজে ভুনা খাবে 

কুর্পে ভুলে লও যদি কোমারি নামের দ্োছে । 
তভোদ। বই আবু জগরে সঙ্গি সা জানি লাখ 

কারে করুপা কুরু কিছরীরে জগঞ্গাগ । 
বীজ রিননি উর 
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করব! | 

ওয়ে বিধি শিশুদের প্রতি একি আরশ ! 
দেখাইলি নির্দাযগত! তোরে নিন্দিষে ভুবন 

কোন.অপরাধে গার কব কাছে অপরাধী, 

কেন হল মাভৃহার1, একি বিধি কব বিধি ! 

নির্খীল জীবন তার না জানে পাপের লেশ, 
তবে €েন বল হেন ছঠখ পেলেগেো। অশেষ 1 « 

সিল না বুব্ি তাদের জন্মাস্তরের স্থক্কৃতি, 

তাই ত্তারা শিশুকাঁজে পেলে চ্ছঃখ হেন শাস্তি? 

বিধি! কেতে শার্তধ একমাত্র অঞ্চলের নিধি, 

কাডালিনী কশ্রি তারে কদাইলি নিরবধি ! 

করি গৃহ শুন্ত নিলি শুণবত্তী ভাধ্যা সতী, 

পন্তির হাদযে দিসে হুর্ব্বিধু ব্যাথা অতি । 

যৃ্ধি €ল সাজাসেছে পুন নুতন সংসার 
মনেতে বিশ্বাস মম কত়ু নাহি হয় আর, 
কলিতে পারি না ভবে অন্তরের কথ তাঁর ) 
দিয়ে কি মা গেলে তুমি বৃদ্ধ শাশুত়ীর গলে 
অপোগঞ্জ শিশু শব, ফেলি তারে বদ্ধজাতলে 8 

অধ্ল-নির্ষি কি মার ফেলে যেতে বাসনা, 

কন্ডু নয়, দিলে বিধি কতর অশ্েধ ছলনা |. 
একি ভ্রান্তি £ বাধার শত কেন লিশ্টি বিখাভার, 
'ক্ষান অপরাধ অহ ধজি পিন ছটী পার & 
রোগে ২শকে হযে গেছি-ধাতা পাঁগলিনী আপার, 

ঞ 
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বলি তব নাঁনা কথা! অন্তর্ধ্যামী বুঝতায় । 

হায় আমি ডুবেছি অন্তল শোক-লিচ্ছুনীরে, 

ক্ষীব কি উঠিতে এ জীবনে সে জীবদ-তীরে ! 
ন! ভাসিক্সা াসিম্া আোতের শ্যাহলার ন্যায়, 

বহিবে জীবন আনস্তের অনন্ত ধারায় । 

ভুলিবে কি কৃপা সিক্ষো ! তে শিচ্ছু হতে মোরে, 

নতুবা কে দয়ায় দয়াময় বলে ভারে? 

ধম আঅকৃষ্তি জনে যদি না তরাও এসে. 

পতিত পাবন নাম কোন্ মুখে ধর কিষে ? 

বিলাপের কথা আমি কতই লিখিব আব, 

কুরানে চাহে না ৫স যে দেঁি অনন্ত অপার । 

কিন্ত, অল্পবুদ্ধি নাহি" কল্পলার শান পিতা, 

কেমনে গ্রকাশি সেই দ্াকুণ অস্ত র-র্যাথা। | 

» কবে ঘি দাও মোরে,কিছু ভাব গভী রন্তা, 
কিকিছ্ি জানাতে পাবি মরমের সে বারজ্ঞা। 

নহিলে অস্তঃ সলিলা ফন্ততরঙ্গিলী প্রায়, 

বহছিবে সন্তত হঃখ তণ্ত অস্তরেতে হাক ।.. 
আম্ম কোথ। প্রাণ সম প্রিদ্ঘ কনিষ্ঠ দোল, 

ফি বলিব ভার কথাজূপে গুণে ধন্্দ্ধীর 1 

দিদি ধিদ্দি বলি কত সম্রমে ভাবিতো। মোৰে, 
সম্প্রতি তারান কানে পোড়া অনৃষ্টেতি €ফাে, ২. 

তার পরে সন্পফুণ্ড গেল চলে €লাক্াস্তর» 

একি ! মানব ভদর কিষা-কঠিল খ্রস্র ! 

মাংসপেশী কি. সহিক্ষে পার্স হেল জব রাখ্ত। 



[ ভু এ 

বারবার গ্ুবল অস্তি ছেন ঘাক্ত প্রতিখাতি | 

বিদ্যুৎ তিধুনিত্ত কি বক্ষ দেখিছ সামার, 
চবঙ্! বরণে ঢাকা বাহিরে তাই নন্দ, 

অভ্তর যে হয়ে শেছে ভক্মীভূত ছারখার । 

'অস্তর্ধ্যামী তব কাছে নহে অবিদ্ধিত ক্মাল । 

কি বা হযে গেছে মোর লবণের ভাওুপ্রায়ঃ 

শিথিঙগ এ দেভ-গ্রন্থি কি জঙ্জরীতভূত কায় । 
নাহি কোন প্রয়োজন বৃথা এ জীবন-গার, 

কেন ঝাখিয়াছ খল কিবা উদ্দেশ্য তোমার ? 

বুঝিভু উদ্দেষ্তঠ আব রাখি মোরে দিবে কৃষ্ট 

কন্মণবধি মোর প্রতি শ্াত $ কিন এক রুট ? 

জানি লা যে জশ্মীম্তরে করেছিছছ কত পাগ, 

কাছ কি ছে দিলে মোবে নানা ছঃখ যনভ্তাপ ! 

ভে মন্! একি হেভাম্ান্প মহস্ত্বের পরি চত। 

কাতর কক্ণা কুত একতা ঘে মিথ লয় । 

শ্েষ্কে ৩শক্টত্ব আর ডেল ঢালা তেলো মাথে, 

জগতের রীতিনীতি বিটিন্র কি আছে শাতে ! 

তবে ক্তারে ঘলি সাধু দয়াবান্ যেবা পাকে 

ধম পশ্তিত 'জনে তুলিবারে তাত থরে । 
থাকিতে ভাঙার খশ ওই পৃথিবী ভিতরে, 

অন কালের তরে লেখা জ্বলন্ত ক্ষয়ে | ' 

আর সঙগণ পাবে সানা সেই কত্ত-আস্তরে। 
ধাবত ধবিধন কার এই বিশ্ব চরাচক্সে ৭ 

কে ফরুপাদয় ং ফিনত "্যক্কারিশ স্যর খ্তোরে। 
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দাঁকি সঙ্গ ভাসাইয়ে বক্ষ নয়নেরি লীগে । 

আরে? আমি কন্ত কান্ট নাথ অতি সংশগোপনে, 

আইলে গভীর নিশি সিক্ত করে উপাধানে ॥ 

কঠিন হৃদয় তব স্তবু কি আর্ত নাকে, 
একবার না দেখিলি হাবলার পানে ফিলে । 

তকোম। দিলা আর কারে জালাইব হঃখ আমি, 

কে আর শুনিবে তবে ছ্বধিনীর এ কাহিনী । 

ক্কপ। করে বলে গাও কপার নিদাল তুমি, 

হয়ে গেছি ভক্ত জ্ঞান বিকছুই লা? জানি আদি । 

আ1ছেরে মেসে প্রবাদে এই বাধ ধরে খবরে, 

সঙাতব্য কারণ সবে লিখি কবিতা ভিতরে | 

শত পুকর্রেবতী নার ষন্দ পতিহীশা ভয় 

তবু লোকৈ অগ্ভাগিনী সম্তষ্ত তাহারে কয় । 

শায় আমি ছুই ভারা নাহি পন্তি নাহি পুত্রঃ 

ধাল্তা, একি দেখাইলে মোরে ভোগ কন্মন্ক্র । 

যাই হোক এত কষ্ট মনে হত লা আমার, 
আশমাংসা করিয়া বলি সবে শুনঃকিছু আর । 

কন্ত্ী নিজ কর্্দ জানি গ্োশে যঙ্গি তার ফল, 
ন। হয় কাঁতির কন্ছু জেনো! অচল 'টল ) 
আভা পরপীর কিন্ত-ভাহে হয় পজজিশীম- 
স্টেচনীক় অন্িশর, নহি স্ান্ডির নিন 1 

সতত বিধ্বদ্ধ কক ভুত্তভোলীর হৃপয়। 
ভাবে কেন/ভুজি ছংখ কি করেছিলাম হাঁয । 
এল যন আব লাছি কাজস্হখা বাক বর, 
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এবার বলিব কিছু সার শুনিবে নিশ্চয় । 
লীলাময়ের লীলাক্ষেন্দে বত কিছু সখ হুঃখ। 

লিশার স্বপন সম সকলি যে্রমাত্মক; 

কদলীর ক্রম যথা নাহি স্কাহে কিছু সার, 

মিছ! এ মায়ার খেল। মায়াময় এ সংসার । 

তুনি কার কে স্তোমাঁর ! কেবা আছে হেন জন; 

আপন! ভাবিয়। যাধে কর জেহ সম্ভাষণ, 

ভীব্র-ধিষ-ব্যাঁল হয়ে করে অমনি দংশন 

লংসানরের ধুলা ৫খলা দেখ সুখের কেমন । 

মধু লোভে এ সংসারে ছুটে জীব 'অবিরশ্, 
বিষয় বিষেতে তার অঙ্গ জয়জরী তত । 
কিস্ত হায়, সে নিহেও হলন। প্রাণের শেষ, 

ন! জানি প্রক্তনে মম আছে কষ্ত ভোগর্েষ । 

সহজ্জে বুঝিনু তেন বিষে মরি কেমনে, 

লাশিনে সে অঙ্গ মম সদ হনে দকহনে । 

সেডনহ্ধে অন্য কেন হয় উদর সোদর, 

ভীষণ কশা ঘআ্ার কিবা! বক্ষে ভলে জ্ঞির । 

দিবানিশি জালাইছে মোরে ভুষানল সম, 

ফি আর বক্ষিৰ মাথ দেখ নাক্ষি ছ:খ মম? 
হেন রোপ-লোক-জনামসা-তয়ে হক্গষে সত, 

দেখ পুজ শুদ্ছোধল দৃতির গুপমুত্ত, 
ভোগের বামন ত্যজি এখধ্য-অখে-সম্পন্ক, 
থারেকেন প্পয়ে নাহি ভাবি মাত পিতৃ পদ । 
ছেড়ে গেল ধপ্রয়সীর চির প্রণকের আশ), 
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আহ) কি পশ্দিপ্রাণার পতি বিনা হুরদশা 1 

জ্বনগ্জের মভ ভাসাইয়! নিরাশা-সাগরে, 

শ্রীদরণ-সথে বঞ্চি রাখিয়া কি গেলে কারে ॥ . 
আমার ! নবজান্ত শিশুর এ বিশ্ব-বদন-কষলে,। 

লেহের চুম্বন ক্তারে নল! দিলে না কলে কোলে । 

যৌধনে হইয়ে যোগী ছাড়িলে সংসাক-ন্খ, 

একবার ল1 ভাবিলে স্তাহে কিছুমাত্র ছুংখ । 

ভারতের ইতিবুত্তে আছিরে চেঁদীপ)মান 
রলেছে বুদ্ধজীবনী কি অস্ভুত্ত সে আখ্যান । 
জগতে শিখান্তে দেখাবেন, বৈবাগোর শের, 

 কঁহান্ধ জীবের তবু হবান1 কি জ্ঞানোন্মেষ ! 
পড়ি অন্ষকুপে সদ! করে হাহাক$র ধবনি, 

পড়ি-প্ুজ-শোকে হৃদ্দি দহে দিবস, রজনী ) 

পিত ! "আমি এক জন তব সেই দল, ভুত, 

অস্তি নরাধমা তাই এ হেন বিপদ গ্রন্থ । 
গ্গাও মোরে জ্ঞান্গরজ্ছু ধরে উঠিক্ষে পতিত, 
এই ভিক্ষা যেন পদে থাকে মতি অবিরত । 
আরও মোর হৃদে দাও ভকতির আবিখ্ভাব, 

। তব কপাক় লে ভান আনি হবে স্বভাব । . 

ওছে বিশ্বকম্্কার, না শিখালে কর্মাস্বোরে, . 
বিন! কর্ম জ্ঞান, ভক্ষি, পাব কি মুদ্তি লংলাবে | 

মছেল? সহেনা। আর, এ হেন হাতল! ধাপে, . 

ক্ষন লার্ধ। কম নাথু, ধরি ক্কোমার উরপে ।.. 

পাপ পন্ড ভূবিল.এ দেছতরী ও মহান... 
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প্রক্ষা ক্র, রক্ষ1 কর, কর মোরে পরিআশ | 

দিয়ে পাকি শাক্িময়,। নিযে চল শাস্তি ধামে, 

দেখো যেন শ্রীচরণ ভুলি না আর চরমে । 

ভঙানময় সল্ত্য তুমি ব্যাপ্ত এ জগৎ্মর, 

িধ্যা এ অনিত্য ধামে সকলি যে কিছু লয্ব। 

কেবল ভোজের বাজি সব শুন্তময় মেল, 
না আসিতে জীবলের সন্ধা! ভেঙ্গে যায় খেলা । 

€স খেলায় কিবা কার্ধ্য যাহে তৃপ্তি নাহি হস, 

কেবলি তৃপ্বার বুদ্ধি আঙা। মরীচিকামক় । 

তাই বলি সবে কল মল ব্রন্মে নিক্সোজিত, 

বাকারে ভাবিলে পাবে শাস্তি চির মোক্ষপদ । 

ক্ষমার ০থেকেপনানে বুথ আশার ছলনে ভুলে, 

পথেজ সন্ছল দেখ ঘেক্তে কি হবে নাচলে ? 

ক্ষতের আবাস ভুমি নহে এষে পাস্থধা ন 
ক্ষণেকেশ তরে আজ পান্থ লভয়ে বিশ্রাম । 

গ0কে বলে কন্মক্ষেঅআ কম্ম অন্গত প্রাণ, 

হুতাশন পরীক্ষায় যথা! কাষিত কাঞ্চন | . 
অজ্ঞান মানব নিজ না তুবিয়া হিত্তাহিত, 
কলে নানা কাধ্য শেষে লে ফল বিপরীত । 
খাসিয়া ভবের হাটে পড়ি নানা প্রলোভনে, 
লাঙ্গিল্লা মান্থার সুটে ভোলে পথ আম্ছেষাশ । 
কেহ ব1 কশ্দের বলো ফেল! বেচা করি ভাঙা, 

মলের আনন্দে ফিরে পুনরায় চতল গেল । 
কেহ! হারান বনথাপর্কাস্য ভবের কাড়ে, 
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কাদিচেড কেমনে পার হবে সেই খেক্।খাটে | 

এল ওকুল মধ ছুকুলি তো গেল হার, 

বলে দাও পিত বে, কিবা শাস্তির উপায় । 

প্রকৃত্ত টবরাগ্যে বটে শোকে হয় কিছু শান্তি 
তবু মন হত্তে কভু যেতে নাহি চাহে ভ্রান্তি 

সহঙ্ছে মায়ার মায়! কাটে হেন সাধ্য কার! 
আপনি যে আচঙ্িতে ব্যাকুলিত চিত্ত সকার । 
পুণ্য-ক্গোক দশরথ মোহে মুগ্ধ অকারণ , 

ক্গাজিলেন প্রাণ যদি কাকথা। আর খআস্মাকম্ ? 

বিন বিবম ব্যাধি মৃত্যু শৌক সমধিক 
লামচজ্জে দিয়ে বনে ফেলি রাজ্য সুখ ভোগ 

ছাড়িলেন প্রাণ রাজা একি নহে পুত্-শোক € 

আমি ছুঃখী, আমি কাজ কথা বদি আবার, 
(ক হয়েছে মম কেহ না দেখিলে একবার । 

এক মাত্র কন্য। ফোর ছিল সে জীবনাধ।র। 

যার পানে চাহি ছর্থিষহ এ জীবন ভার 
কাটাইতে ছিলাম আমি কাভ1গিলী ম! তার, 

ফেলে গেল করিলনা সেকি প্রতীক্ষা! আমার? 
সে সরযু স্কান্তি-ছায়। কোথা হলো অন্তত 
কেনন। নেছা রি ভব লাই কি নে চাকরুলত1 ? 
হায় কে নিদয় এন্ত উৎ্পপাঢিত্ত সমূলে 
করিল বে াশা-্তক, যা শোভিত ফলে ফুন্মে। 

ব্স্ি! লে তরু তলে সতত এ দাবানল 

দুড়া'তাষ ব্নকাণ্ডরে, এবে লকলি বিফল । 
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'দিন। আঅকেক্তে কভু কোন ভাপ আাসিবানে 

সতত্ভ রাখিজা! পিতা সবে ঢেকে মোগে 

একে দিনে স্ভাঙার সৎসার-নরুতে হান £ 

সদ" পড়ে পুড়িশ্ডেছি ফন তপ্ত বালুকায় 
কারে? আর জাছি সাঞ্ জুক্ডাইন্ডে এজঁখি বন, 

বিনা ই শিপ! ঘিনি পাভ্তির লিদাল । 

পরাণের সনে যেই সিয়াছে মোর পরাণী, 
০ জাসিবে জায়? জানি আমি জাতুন ছ্ন্তর্ধাসী । 

দেধিছছ ফি সবে শো পড়ে আছে শুন্য কাক! 
ভাই ব1 কেমনে বলি সে কুকি কাছার সায়া । 

ঘৰ বে পে চলে কলে ফেবলি দুমেয় বলে, 

কিবা সে বিশ্ব পিতার পড়নের সুকৌশলে | 

চলে কাটি পু্ভলিক1 ঘখ! দ্ধম ভর বকছে 

ভেমতি জাঁনিবে মারে কেন না হইত্তে পারে ? 

একি মম হেন কয ভাল হল না কোমর 

যখনি প্রসঙ্গ ছুছি তুলগা সন্গযু মার! 
ভন্নি পর়াণে তব মালে না জার ঠধর্ঘ্য খরা, 

কেন ভুমি হস্গে গড় সহজে অভ নীরা % 
কর লা ব্ত জাল দা কিভুদি সে যে ভানাদরঃ 
ছিন্গ যে আবার কত দেবতার তো খবধ % 
ওয়ে বাকের বছিশ নাড়ি হক! দ্মোছন, 

ফল্ড সাধনের ধন ছিজা বে দীবাবক্াস । 
কারে ছি কখনো পোনা! হায় থাকি হগকস, 

"খাবে সায় ভুলে ছি কে বদীবত্ে রখ $ 

-ট 
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শুধু শোক লছে বোর গ্বাংরা যে কন বাুন।, 

শবাপ্জ শোক দবিড্রভা,আধীনতা কি ভীবগ! ? 
একাধারে কক্ত হুঃখ সহিবেরে এ জীবল, 
খর তে। পারে লা সে যে ধরিন্তে ধরবগুণ । 

ইচ্ছি শুধু কতিবাবে সন্থ হলাহল পান, 
ছার আশীবনে আর নাহি কোন আযোর্জন € 

পারিনা করিতে তাহা ধু শিরগ্ষের ভদ্ে, 

পশ্চাক্ষে ধরম সাজে গরু ভিবন্ধক ৫ ঘটায়ে ॥ 

“কল্পনা ভাবিকে অঙ্গ ওঠে [শবে স্বিজকে, 
সস কাধ্য কি কল কার্খের পরিণত হতে পারে 

পন যে অসম্ভব ফেখি যাহার ভিদ্তাপ পাপ, 

না জানি সে পরিধীম কই বা সনস্তাপ । 
আনি বা লা হক কাল সমক্ষে করিতে কণল, 

এই দেহ ভন্মীভূত্ত ঘুচিবে ভব্জঞাল । 
কিন্ত সে আবঝ দেহী রক্ত নাহিক লিষ্তার, 

যাবং ববি, শলী, তার ভুঙগি জন্মজন্মাস্মর 1 
তাই ছেল কার্চে আমি হতে নারি অশ্রপর, 

এক্তেক যাস্তনা সহি বেঁচে যুন্বমযুন্বাস্তর | 
হায়রে হুঃখেক দিন ভুনি ঢাহন! কার্টিক্ডে, 
পলকে ভিষুদ্খ দেখি প্রখ-ক্রঘ উদ্থিক্ে । 
এ জগন্তের য। কিছু সক্কলি যে 'অদৃভুন্জ, 
হকহ হাপে কষে কাকে ফেহ হয় বাজাচ্াঞ্চ 4 
লীলবয়ের এ শী! বুঝে নাহি পাখ্য কার, 
এই কি কষোষার ওভো হয় কর্তারা বিছা | 
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দেখাল জীবের হুংখ বুঝি প্রাণে পাও সদ, 

নগিলে নিশ্চিন্তে বসি দেখ কেমনে কৌতুক 
ওহে বিশ্ব-সারান্সার, একি তোমাক বিচার, 

ভাঁবিক্বা না পাই অস্ত ভাবিব কমই ার। 

কারা জীবের স্ছি পরে গার দেখ হঃখ, 
এ স্তব কি অঙ্গাপ্ল আচার ওহে চতুম্মুখ ! 

কি উদ্দেস্তে পিরজিলে এই বিশ্বচরাচর, 

বুঝিনা! এ তাৎপর্যয ওহে মহানধীশ্বব ! 
কেন হেথ! দিলে এত স্চার সুমি ফল, 
ভূপ্তিকর রূসনার রস মধুষ অন্থল ! 
কেন ব1 শন্তেন্তে পুর্ণ করিলে এ বন্থন্ধর!, 
কেল বা স্ক্িলে চজ্ঞ, সুর্য্য, দিক্, গ্রহ সারা । 

্াবর, অঙগম, লিরি, পহবর,ত আত শ্বতী, 
অলক্ষ্য কব্যজ্ন্ছরে কেন গান যশোসীতি । 

কন এ স্যরি তব দিবা যামিনী সুহদ্ধ, 

আয়ল, যুগ, বর্ষঃ মান, হড়খ্ভু বসজ । 

কিলের লাগিস্া। পল করিলে দও বিপু, 

বার, পক্ষ; ম্জশল, তিথি গগ্রন! সকল | 
মন্ত সময়ের ভু কল ভাগাঃশ বিচার, 

কেন করে ক্স হাওয়া এই নুন ,চাজিবার ? 
ছে ইন্ছাশন, তর ইমা! কে বুঝিতে পার £ 
শ্রেচ্ছায় কুপ্সিজে পাকা অত্যন্ুত প্রকারে ॥ 
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কেন পাশ পক্ষপর্জে অথবা পুষ্প দিকে, 
পাঞ্জলে স্থচাক এস ক্ূপেতে বঙ্িত করে ? 

দেখাইলে কি আশ্চর্য্য শিল্প নিপুণতা তব, 
গীজাপতি পশ্ুঙ্গাঙ্গে ভুলন। তার কি দিব। 
বিশ্বপতি বিশ্বাধার, এ বিশ্ব মাঝে শোনার, 

যখনি থে দিকে দেবি. দেখি শৌন্দধ্য-ভাতার | 
কি যেন কি মিলে তায় তপ্রম জীতি মাখামাখি, 

চাহে না মুদিতে আখি হত দেখি তত দেখি । 
এক্ড যে ব্চিলে প্রভে। তুমি সব মধুদয, 
্ন্দর গুবেম্য বৈজ্ঞানিক পদার্থ নিচ । 

মাছে ত স্কজিত্ত তব প্রানী বিবিধ প্রকার, 

কিন্ত মালবেরে দিলে কত্ত উচ্চ অধিকার । 

দিক্সাছ শ্রেঠস্ব পদ আর বিবেচনা বুদ্ধি, 
তাই ভাতা অনারাহস করে বোধ উপলব্ধি । 
ভাইতে বলি হে প্রঙ্ভা "আমি মনে অন্থমানি, 

নহে কি মানব তব হয় অতি শ্রেউ প্রানী 2, 

সকল জীবের"মোরা সর্বেশক্র! অধীশ্বর, 
সতক্ত নহিলে কেবা রাখে করিয়া নক ! 

মহিষ; বলদ উদ্র, হয়, গজ মহাবীর, 
সবে চির গসসগত সদা তলাসে আরব । 

ভাইতে বলি হে শ্রভে! অধমি মনে অস্ফমাঁনি। 
নন্ছে ফি মাসিব শব হয় অন্ভি শ্রেষ্ঠ আৰ ? 

কি সিংহ, খা, লুক আদি ছিতন্র নখ ধক, 
এ ছেন ছুদবর্ষগণে মৌর। কৃরি করায়দ্ধ ; 
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স্বেচ্ছায় নাঁচাই অবিরভ*রাঁনরের প্রান্ত 
বাধিয) বীতভংসে কিক! প্রহথঠরিজা ছাদ |. 
ভাইজে বলি হে প্রত] আমি মনে বসস্থম!লি, 
সে কি মান তব হল্ন অতি শর ঞখ্খানী ? ' 

কালকুটে ভর) কালনপ্প-শ্রাপ-সাংদাক্তিক, 

ারেও কি ভরি মোর! করে রাখি জীড়নক । 
'প্রুনে রঙগালয় মাঝে পেলি কত বক্ষ করত, 

সহামস্্র পর ভাবে কালাজ্ক সে ভুজজেছে । 

তভাইতে বজিহে প্রভো সদ! অনুম্যলি, মনে কত, 

নছে কি মানব ভব হয় অভি শেঠ াণী € 

কৰে শুনে বিচরণ ব্কাধীন' বিহক্ষ দল, 
তারাও এড়াতে নারে, করি বন্দী পেস্সে জাজ $ 

আবদ্ধি পিঞ্জরাগারে সুখে জার বিভ্ুগান, 

খুনি দিকে উপদেশ সতপ্ত ভূফিতে প্রাণ । 
ভাইতে বলিছে প্রো! জানি মনে অন্ুমানি, 

নহে কি মালব তব হস্গ অভি শ্রেভ প্রাণী & 

'আঅস্তল পভীঞ্জ নীরে করে মীন সম্ভব্রণ, 
কৌশলে আঁনির] করি জডোায়ি নির্্বাপণ । 
মানব কুদ্ধির কাচ লা খাটে বুদ্ধি কাকার, 
তুদিইত দ্বিয়েদধ মোদের হেন উচ্চ অধিকার $ 
তাইক্ডে বলি হে প্রো লক্ষ মূলে অন্কমা নি 
মছে কি সান তব হঙগ অভি জেঠঞাধী £ 
একনা আবন্ঠ ভুমি করিবে দা ক্ীকার। , 
আর বার মদে মলে দেখ ভাবি আপনা, 

পশ্ 
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সকল অ্ববের পরে মোছের যে অধিকার 

সকজি দেওয়া) গব তলে হেন সাধ্য কাব্র 

এত আদরের জাব বদ মানব ম্তোম্বার, 

কোন্ প্রাণে শভ শশ্ত হখ ভুমি দেখ তার? 

হতে মাছি কীট চার কশই কহিব আর, 

দিমাছ লাগাঁস়ে কত শক্র অগণিত ভার । 

ম্োোজনে নাহিক ম্দখ মক্ষিকায় দে ছু, 

নিব্রান্ন লাঁহিক শাস্তি দংশে যণ্তেক তবংস্ট্রক । 
ক্গিনে শাডছি রেতভে মশ।! দিষেছে কতই লাজ, 

যেন আরে! ভুমি সব বসিস্াা! দেখিছ মজা । 

এ সকল ছখ ভোগ নহে ভোগ সাঁঘ।তিক” 

মানবের পক্ষে বোধ উদপাভ যল্তটুক । 

পিয়াছ জ্বদয় তুমি বহিতে যাতনা, 

দাকুণ হর্বিষহ নাছি করিতে বর্ণনা । 

কলে বেদনার কণামাত্র এপক্ষুত্র বুদ্ধি হতে, 
কত আর হে ছঃখ শ্রভো। অল্প জীবনেতে | 

দয়াময় অক্ঞর্যামী কি না অবগত তুদ্ম, 
মারি ছেওয্! সব বলে কি জানাব আষি $ 

»ভামারই দেওয়ণ হত প্রাঞ্ধপ্রিয় পরিজন, 
সস্থন্ধ নির্ণয় আছি ফিবা দুর মিলল ৭ 
আজ পিত্ত ভাই বদ্ধ পতি পুত্র প্রি লিখি 
আবার তুমিই স্বব" নও কেড়ে ওহে বিঃঝি ২ 
শাহি সন্ক্লম্য দিয়ে নম্খাস্তকে বরঠথাও 

খ্াণে প্রাণ থাকে প্রাণ থাহাদের লন্বে জং 
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মমত্তা-মীজ্ছিত-তভোকে নিরমল শোভা! করে , 
সে প্রিক্ শ্রীতির হারে হরিত্তে কি হয় তাবে? 
শোণিত্ত সনেক্তে অস্থি হাক খাকেরে যাহা 

শ্লার বন্ধনে শাখা করে ছিল ভিন্ন তাঁর, 

কাকে কোথা ফেল প্রো! আর না! মিলন হয়, 

চলে বাগ্র লগ্নে জার চির আন্মের বিদাপ্প। 

না মিটিষ্তে উভয়ের পবাণের সে পিপাশা, 

ডুবাও বিষাদ নীরে করি জন্মের নিবাশ! ॥ । 
বিহুনে সে প্রিজন কত ছঃখ সহি মোবা, 

যাপি এ জীবন গে আধাপে জীবস্তে মা । 

আবার মরার পরে দিক্সেছষে খাড়া ঘা, 
শহিতে অসর্থ” ব্যাধির যন্ত্রণা বিভীবধি কা । 

দারিগ্র্য ছঃখের কথা স্মরিলে তো বক্ষ ফাটে, 

দীনত্ঞা় আনবের “কিবা না হুর্গত্তি ঘটে ! 

কপট 'আচারীশঠ চোর দন্ছা গুবঞ্ক, - 

লীচাশক্স নিজবৃত্তি কষে অপলেধভী ঠক । 

হইলে অভাব পথ এসে প্রভাবে দীড়ীকর, 

খাবে স্বভাব লট একখ। যে শিথ্য। পয় | 

আবে কি বলিব প্রড়ো খাঁলিতে পাষাণ গালে, 

দারুণ ছুর্ভিক্ষ-কথখ। মনেতে উদ্দয় হলে। 
দেখল কি লে সনক় জায় ভয়ে আক্কুল, 
ধরিউ্ক্তা দোষে কিনা করে রিষ্্র সকল | 
পি জীবন্ত সস্তালেন সাজ মাংল কবলে, 
খাঁর ছিড়িগ পুরাতে কঠোর ভঠযানলে । 
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বু ভাকে লাহি শাস্তি গুধাত আকুল প্রাণ, 
সঙগা মুখ্েশন্দ করে কর অল্প কব দান | 
রক্ষিতে মোদের প্রাণ কে আছ কে দয়াবা্, 

আজিকার দিনে এ দীনের শান্তির নিদান ॥ 
স্ুধার্ত জনেব হায় শেল ্সার্ভনাদ ধবনি, 
হজ নাকি প্রবিষ্ট ও কজণ-কুহবে শুনি % 

তুমি ফি বধির গ্রান্ড! অথবা করনে ভ্ডাণ, 
দেখবে ঘলে মানুষ বন্ত মরা মঙ্জাধান । 
ওছে "বিস্বাবিচারক 1 এ কোন বিচার স্তর, 

কোধাম্ম করিলে শিক্ষণ! এ অভ্যাস ব্পস্জার 
বধিত্তে মানব শ্রাণ হায় অপরাধ বিন, 
শান্তি! ছুর্ভিষ্ষ-ফাদ দিয়ে কঙঠোব যাতনা ! 

তব গুণ তব কাছে থাক জেনেছি অনেক, 
প্রকাশে নাহিক কাজ ভব এ আকেলে ধিক। 
কাঙ্বীরে। নুখেতে ধরে। ভুগ্ধন্বাটী বাটী-লাটা, 
কাশির ছানা! নবনীত্ত নান! ভ্রব্য পরিপাটী । 
কত খায় ক'ত ফেলে রে কক ছড়াছণড়, 
তৃবুগ্ড ফোগাঞ তারে সদা! দিবস শর্রী । 
বেছি বা জঠরানলেঞজলে ক/র ছট্ ফট, 
দিনাস্তে ব্বোটেনা কিছু না পায় খেকে আগ্ধ পেট 
কেদে কেদে ভিক্ষা! মেপে শানে দ্বারে সারাদিন, 
ভরে তবু না পা প্র অন ভাগ্যহীন । 
ক্ষুধ(-মবসন্স দেহ চলিতে উলিগ। পড়ে, 
নঙ্গনে ন1 দেখে পথ ভামে বঙ্ সকধারে । 
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অনবিল! দেহ মম হলো অস্থি চশ্দীনারঃ 

যৌবনে ধরিল আসি জরাজীণ বৃদ্ধাকার শি 

তাঁব। কি ধাপের তব ঠাক্ুব চৌদাপুরুষ, প্র 

ছ।তা গিয়ে পাখিষাছ ঢেকে যত্ত ধনী মানুষ৷ 

দীলেরা কি ফেউ নয় তোমা ৫ এসছে তোসে ? 

পণেলি কুকুর ঘখা' কোন্ অপরাধে বা সে+ 

বিভিদ্র সকল দিকে দেখি তব কারখান।, 

কেহ বা পরি-ছ ক সি যুক্কা হীরা সোপ! 1 

গানে মাগ্যগাছে কত 'আতত গদ্ধ বাহারঃ 

তৈল বিনা কারে! নাথে হইয়াছে জটাভ।র । 
কাহারে? উঠেছে.খুক্ষি জবলিছে মাথার চাঁদি'! 

চম্ম ফেটে পড়ে রক্ত দেয়া শে ফাটে ছান্ডি। 

কহিলে উচিত কথা! ঘটে হুহাদ-বি চে 

ঘাক-বিতগ্াত ফু নাহি ঘোচে ভেদাভেদ । 

বলে কয়ে হজে আছ কস মাঝের ষে মাখা, 

বল্লে ত শুনবোনা, “লব তার নিকেশ লাশ । 

যাঁদি ল1 দাও তার কফি, পাবে গবেষণা, 

ঠাকুব বলেতে মাধা ছেড়ে কথা কহিধ গা । 

গবে যদি ভাল চাও ক্াজহ পক্ষপাস্িতা, 
চপ স্াঙ্য পথে গপ্পো তেখাক। লগ ভাব দ্বিধা! ! 
কাক্পোধ। পরীষ্ছ বন আলা শীকোদ পরম, 

খধন্ল, অপন্িন, আজলানী, চনে পুত | 
কারো ভাঙে নাহি ফোটে এক বিজু ভালপটনা, 
শক্ষ ছিংড দেখে গাজা লোকে ক কনে স্ব? 
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' সুঝি খেকেছছ চোকের মাথ। লাইফে! নয়ন, 
থাকছে আখি প্রাভে। কছর্জ পার্িক্তে না এসন । 

ফেহব পিকে গান কাশ্মীরী শানের ক্ছোড়, 

ফুলিয়ে বুকের পাট? চড়ে যাচ্ছে গাড়ী ঘোড়া । 
কেহুব' ব্হিছ্ে যান পড়িছে মাথার ঘাম, 

ভাবতে গেলে ভাদ্দের কথ। কেদে উঠে প্রাণ । 
স্কাড়িছ কাঠাল ভুমি সদা পরের মাথায়, 

কেমনে বুক্িবে ভুমি লাখে কিনা লাগে স্তায় | 

কেহবাশদ্িতল হন্ট্যেপিরি সুন্দর পধ্যাক্ষে। 

গদি উপঝে গদি স্থাপী দার! পুজসং্ষ 
কত্ত কুখে নিজ্রা যায় আক্েসী জায়েস করে, 

না পানে শীত এ্রীন্ম স্টনিতে তার, কলেবরে ॥ 
€কহবা পর্ণ কুটীরে ছেঁড়। কাথ! দিয়ে পা, 

ভূতলে করিস্বা শধ্যা যামিনী যাপিছে হায় ! 
থাঁকে রৃক্ষতলে জয়ে আশ্রয় খে নিরা শর, 
কস্মজি সন্ত সার তেই অকাাগাঁর হায়, 

কাটায় কাততের সেই দারুণ শীতের রাত, 
সন্কুনিত কফঙ্জেবর কাপে গার কানে দাও ?. 

কহ! ক্ণডিকে বসে লমকর-ব্ক-জান, 
পূর্বাকাশ পানে চোস্ছে কন্খল উঠবে ভাঙ্ক | 
উদ্দিলে স্াুঃ। কাছ আপে পাছে লধ এপ্রাণ।' 

লীতে বকপে ফেঁপে ম্বুঙ্গ হয়েছে পাথর গান ও 

সাযা-দিশি খেকে, হিম শরীরে নাহিক রক, 
হছে গেছে জানল, জায়, উচিকে দেন আন্দক্ ॥ . 
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ভরিশে পে দিবাঁকক পোহাছে আতপ কাপ, 

শা দিসে ভুলে আজ মুখে শব কি খাপ 1" 

সর্ধব প্রপ্তি দি সম ভাবে তখিতে ছে গ্ুভে।, 
তবে কি এযল ধার। অঘটন ঘটে কু ! 

হায়, হান, হাক লাখ ! পেয়ে আপনার ছাক্ত। 

ফিতে কি হয় এত যান! ! যাতনা নির্থাত 

অধীন অধীন। বলে ভুলেও কি একব।র, 

ছংসে 1 মমশ্তা 1--সমক্তা হে হৃদয়ে ওোনাক ! 

কোন উপাদানে নিজ দেহ পঠিলে কে" তুমি, 
এবে জালিনু পাবগু অপেক্ষা! পাষগু তুমি । 
তা নল! হগে কখনে। কি এত নিষ্ঠুর আরা , 

সন্সিক্ত আঁবের প্রতি করিষ্তে পাপিতে আর 

কিব। ছিল শ্রায়োজল ভব করিতে সুজন, 

“এই বিশ্ব আক্কার্ড অথ পুরা? ভ্িভূবন | 
দি দন পাঝিবে তুসি পালিবারে সুশৃঙ্খল", 
ভাবিকে উচিত ছিল ছেন কাধ্যের প্রাকালে ॥ 
ফন ঝা ইল্ছিলে বিখ কবিবায়ে অভিব্য্তি, 
কোথা! হতে পেলে ভূমি বলে কুনুদ্ধি শফি ।, 
কেবল্য প্রকাশি। বি বৃদ্ধা জদংব পিজা কষ্। « 
দিলে লিজ অজ্ঞতা পরিজ কে" যখেই ॥ 

শিম! অপক্গাধে সেই নিরপরাধী জনেকে। 
কিনব গাঁছে তুলে দিঞ্কে নিগ্গে খই কেড়ে ( 
স্ছয্ডেহই বোঝা গেছ খনার শক জান্ক হো 1 

পন লাছি বাজ শাক ছি গাছ ঢাকা কছু । 
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ঘদি দিতে কই এত ছিল তোমার বাসপা, 

'তবেকেন ছেখইফল এজ প্রলোভন নানা? 
বৃখ] এ ভবের ছাট বাজারের পঞ্ধিপাটী, 
কেন খা খনেতে দিলে এন্ড নুতখাভিলাধটি । 

মা! লোভাছে তৃঙি লা লেভী হইত্যেম 'আম্রা, 
করিক্তাম বনে খাস বন ফল খেয়ে মোবা । 

সদা শাস্তি জুখে তথ। ক্ষাটাইক্াম জীবন, 
তব অনুজ! পালনে থ্াকিতাম অঙগক্ষণ | 

না স্ব প্রকে মাছের বিিমতে জালে, 

ফেলে সংসারের হাখাদজ কুছকের জালে। 

আর নাছি আমাদের মমে ৫ভাগস্পৃহু। ফাল, 
মিটেছে প্ষল সাধ গাছে সাধনযে ফোন । 
খসরদ্ডে চাহে ল1 আখি করিবারে হাল, 

তখ আফুতিয অনোরখ পোভা-প্রলোভন | 

আপা খবর দাছি রাখে নাদিহণ লতিত্ে দ্রাণ, 
ঘাঞ্েলাকে। জিতন। আয করিতে জরস পান । 

করে না শ্রবণ কক্ধু শ্রবণ বাপনা আগ, 

র গুলালিতত মধুর বন্কার। 

(মে অভিলাবী স্ব করে জুখ অন্কৃভব, 
হয়েছে বখেই আগ দিক ভূগিয়। ভোগ । 

ভাঁট সদ! ভাগ চকে ওই 'আনকোর মাকে, 
মিশে খেলে? জরে এ উংধমর বিগ সমাজে, 
করিতে ফাস, খাল লাঙি, মনে খ্পদা 
ভব নিশা লয়াধজ্য পড়ো! বোছে গা 
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স্টধ৷ বলে ধক্সিষ্থ ঝা তান্তেই দেখি যে গরল, 
পেক্সেছি আমরা হাতে হাক সমুচিভ ফল? 
আর কেন প্রভা ! গেথে ফানি তুও কান্ত হুও। 

দিষে সুপ শাস্তি প্রাণ এবে প্রবিশ্ব নিবাঞ। 

এবে করে দাও তশ্দীতৃত হোক ছার ক্ষার, 
থাকে না যেন এর চিহ্ন বিন্দু বিসর্গ আর । 

অথবা ডুবাত এ বিশ্বে সপ্ত অতল শুলো, 

ফের ভাসমান হও তুষি পুনরপি জলে । , 

যেমন পুর্বেতে তঁসে ছিব অনভ্ভেতি লীবে, 

আন যেন নল প্রকাশ চতুপুগ বারেবারে ॥ 
বারে বার এ শ্াকা্ দিত ছে জীরে বরং 

মানবের শেষ ধৃক্ষা চরণে সোমার । 

(ক ককুণাগয় কপাসিন্ধো করুণন কাটাবে 

একবার লা? চাহিলে শ্রবাশ্রিত জীথ পক্ষে । 
কাত ধাছে খাবে তার! কানে ছু জালাইবে,' 
তুমি বিনা তাহাদেস ফেব আছে উার্ণধে ? 

করিতে দুখের লাখষ কে ছুঃখ বিযোটিন। 
একবার ধেখ দেখি কছছি আখি উদ্মীলন । 
যা) খেটেছ সকলি খাটিচল ভুত বগা, 

হজ ভব পণুশ্রম সার "গাঁ বই কি আগ্। 

দে কর্ম করি কারও কাছে পেলেন! ও ভিসা 
কাতর্থা লে ছাট হয়েছে তুর বগা খাট? । 
ওহে গাজী পতি । তব কাধে প্রা লে সখী, 
রধেরেত কীদের খর বধিসভুনি েখ দণকি $ 



৪৪ + 

ঘি বল নিজ লিজ কর্দশনাঘে জোস! সব, 

সুজ দুঃখ, বৃথা স্বাজ্য প্রতি কর দোধারোপ ( 

নহে এই বাঁজা মম হয় দুখময় স্থান, 

সতগ শান্তিতে পর্ন গেখ করিয়া সন্ধান। 

ঞ্জে প্রমপ্ত জীব বিপু, বসে হইয় উদ, 
হারাইয়া তত্বহকান আছ মেতহ হচ্ছে আন । 

আমলে করিয়। কোলে কন শ্ীতলেতে মাশ; 

দিয়ে মুখে নিম ভুলে মধু রলের প্রয়ান ! 

শতিতে চাও যালব একি মার আতা, 
কর কাসারে ফল লঙভ কাজির তা । 

ফি কহিলে জীন্ষে কর্দ অনার ভা ফল, 

 রক্ি কথা! যাহ কো প্রাণ হলরে পাগল । 

শুলি তুব মিঠুর বারী ফুখে সরে নী। বাছী।” 

হইল ভিত ডাক জীয় চলে নাক লেখনী । 

 জাঁলাইিতে হে চাল! হুদি দোদের সুখে, 
ধ্তবে কিখে! গড়িক্কাদ মোর প্খ-কণ্টফেতে ? 

দুমকি কুছছি জীবে দাও, দেত্তো তুমি ধাতা, 
তবে আহ (মিছে কেন দোষ জানের অধথা ? 

ধন্/গি মিদ্রিকরিতে ও এই বাঁগলা, 

শষলেতে প্োদায় ভবে ভাড়ে নিম করি নঠ। 
হে মহান! অতি, কস। খুন, এধান, 
সাজে গর 
জড় প্রকৃতির ভাট দয! হইয়া 
পুরুষ ধািবে গুরষ আধাখ সত্য ক, 
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স্যন্দি হস্ত সব স্বভাবের সৌনার্ঘ্য সম, 

চেবে তার শোভা খা প্রাছে করে মনত । 

কৰ জঙা কর সবল কর পর্বত গন্থবর: 

অনঙা অনিল কর কর শুন্বা নীলান্বর । 
কব চন্জ্র ধর হুর্ধ্য খত দিন গ্রহ স্তারা, 

কর লীষ্ত কর শ্রীপ্ষ ফেল বরিষার ধাঁরা। 

কর ভূ কর পতী কর বিটশি নিচয়। 

ওহে দয়াময় ! খর যাহা! তব মনে পর! 

শুধু করোন। করোনা ওছে কককোনা মীনধ। 

পরাপে লক না আর শোক ছুঃখ অসম্ভব । 

পাশব জীবের দুখ হাত বেখ্ধা নাতি যাস? 

দেখিলে তাদে ছাখ হাদি, বিদরিয় বাছ। 

শক্তির অন্ভীত' বোঝ! দের চাঁপাই থাড়ে। 

লারিলে ধছিতে যারে যি নিঠুর চারে । 

গো অশ্খ গর্দন্ডের এ ছলে কাটিফে জিবন, 

বারেকের সপে ভাছে কর নাঞি দিরীক্্গ 

গেলে জুথা কৃষ্ণ ভাল নাইশপঞ্জি কহিবার, 
মন বুঝে কে তাদের না ফিকে গাহার 
হলে ব্যাধি ধাঁতিনা বে সুাছেনা স্থাদ খধিকে 

অবিঝান অশ্রধাী খুহছ খার তু আবি ৭. 

করে না আহার দিত ধক, সুরলা দে/চেজে। 
জানায় যে এহাডরকা ধু সবর ভীতকপ্কায" ). 

পাশন হবের' হু কছি আর রমা, 

বাহিলে সংপৈষ হয মেউনণপীকানায় ২ 

। 
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মেষ ছাগলের কথা হাড়িকাঠে দিয়! মাথা, 

লন্ভল জব্দ তারা জন্ম তাদের বুথ 1” 

না হলে কিহে মেব ছাগলের মুভির ঝোল, 
ভবে না বুঝি বা তব মানব-০পটের খে!ল। 
নিরীহ বিহঙ্গ জাতি নাহি ক্ষঝো কারো ক্ষতি? 
শবু তার বধে প্রাথ কেন মানব ছশ্মতি ? 
বন্য আহাব তারে করে রসনাব তৃপ্তি, 

কারো প্রাণ বায, কেহ সুখে খান্স, ভাল যুক্তি ! 

ধন্য বিধি, নিরবধি দেখি বিধি হে ০তামাধ, 

মা করিছ কপি সাজিছে বলে আপনার । 

ত1 লা হলে ত্য হোঁধনে পাই কত উপকারং 

গাডিলাক শাকারও করিতে প্রাণ সংহার $ 

কেনা শিখাইল মানবে করিতে ছর্ববূ সত ক্ষার, 
পভ ভ করিতে যত জীব্হিংস। অনিবাধ্য ॥ 

পি ভাই পবদ অগ্রে সম্তানের উপদেই।, 
তোমারি দম্তান মোবা তব শিক্ষ। বিন! এটা, 

কতু এই কার্য্যে ব্রভী হইতাম না আমরা, 
নিশ্চিত থাকি একই হৃদয় দয়া ভরা । 

তাই বলি কোন্ দিজ্ক শব কর্গরিছে প্রশংসা % . 
ধখলি যে দিকে দেখিনা দেখি শাস্তি আশা । 
পূণ ভুক্ত তুপষেতে ধিলে বিন্দু দধির ছিটা, 

হয় শন কার থাকেন! সে £গীববটা | 
সেইমত্ত স্ষির সজল হয়েছে তোমার, 
একা ভীব্প্রত্থি দেখারিয়া গুশংল আচার । 
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হল তব যশ অপধশে পরিণত্ত প্রার্মঃ 

কিস্বা ঢেলে দিলে গুগ ভন্মে খ্বাছতি রদ্তার় 

এখনো জীবের যদি পুর্ববস্থতি স্বৃতিপটে, 

দিক্ষে জাগরিত করি তা হলেও ভারা বটে 
এখন হইত তবে. নিশ্চত যে সাবধান, 
সে গুড়েও দিয়ে রাখিক্জাছ বালি কি বিধান । 

জান ও বৈরাগ্য | 
ভবে একবার দেখিক্তাম ক্রিয়! সংগ্রাম, 
ঠভাগ্োর সহ, পারি কি হারি লইক্ডে বিশ্রাম । 
চেষ্টার অসাধ্য নাহি কোন কার্য এ জগতে। 

অধ্যবসায় সকলি আনে মানব' আদ্বত্ে । 

ষে মানব একদিন ন। করিলে আন্গাহ।র; 

থাকিতে পারে লা হল্গ প্ণণ কাশর শাহর । 

দেখরে অভ্যাসের গুণেত্তে তারাই আবার, 
লিরস্তর করিছে তপ্তা হয়ে নিরাহার । 

আমরাও পেট মানব তবে না পারি কেন ? 
নাহি সেই স্বধ্যবসায় 7রেগেছে নীচ মন। 

সঙ্গ দোষে শত শপস্নাশে আছে প্র দে, 

নহে মিথ্য! বাক্য সেই নিশ্চিত জেন মনেত্ডে। 

ভোগীর সহি থাঁকি বাড়ে ভোগের এপ্রাধান্ত, 
ত্যাগী দহিত থাকি হয় জ্ামেতে নৈপুখ্য । 
যে যাহার বহু থাকে হয় সেই তাঁর প্রাপ্ত, 
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নহে অনুচিত কথা ইহাই স্বভাব পিগ্ক ; 
দেখ তার দৃষ্টান্ত চামেলী পহ করি বাস, 
গন্ধহীন তিলে হয় কিবা ফুলের শ্বাস? 

খাহে কৰিয়! তৈল বিজ্রুয় করিছে যবল, 

ধনীলোক আদরেতে অঙ্গে করিছে লেপন । 

আবারও দেখ জগ থাকি গোলাপের পাশ, 

কিব! সুগন্ধ গোলাপজল স্বনাঁমে নৈরাশ । 

মানবের চিত্তবৃত্তি গাই নহে অন্তততম, 

ঘথ। লৌহ চুম্বকের দৃষ্টি মা ্মাকর্ষণ । 
সংসারের মায়াজালে থেকে পানা প্রলোভিনে। 

প্রত বৈরাগ্য কু আসিতে কি পান্দে মনে %. 
তা হলে কি লাল! ঘাবু ধিনি কুবের বিশেষ, 
ছাঁড়িয়। অতুল কথ ভ্রজ্জে যাইন্তেন শেষ । * 
ন। পলিক্তেন ডোর কৌপীন সহিতেন করে, 
বৈরাগ্য কি পরিভাস বাঁকটিকঠোর অশেষ ! 

ধিনি থাকিত্তেন লদা কত বিলাসের ঘরে, 

চর্ধ্ব চোহা লেহা পেয়, স্তোঁষিত্তো আুরসনীকে। 

আজ. মানব পদজ্রজে বন্দাবনে ধায় 

উডাইঞ! বৈরাগ্যের ধ্জাঁডদেখায়ে পবায়। 

হরি-গুণ কীর্তন চিন্তা তনযয় মন, 
তা না! হলে কখন,কি কাটে সংসার বন্ধন ? 
আর সে জনে নাহিক আত্বপেরু তাপ-বোধ 
শীত খাত দৃষ্টিখারায় না করে গমন রোধ । 

নাহি ক্ষুধা! নাহি ভৃষ নাহি খিছুযাজ জবান, 
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উদ্ধশ্ব।সে ছুটিছেন পাগঙ্গের প্রায় মন | 

কেবল মুখেন্তে বোল কোথায় হে যছরাধ 1 

একবার «দখা দাও বুঝি পথে প্রাণ যায়। 

যখাি শরীর হয় ক্রাপ্ত করে দিয়! তাই, 
ক্ষণিক দাড়ায়ে নাচে গায় গৌরাঙ্গ নিভাই ! 
নবনীত দেহে আর নাই সে মধুর কাঁস্তি, 

দেখিলে ন" যায় চেনা মুন উপজয় ভ্রান্তি | 

এইরূপে আমিলেন তিনি মধুর বৃন্দাঁবনে, 
উহব্মিলন মোহন মৃরতি রাধিকা-রমণে |. 

ভূলিলেন পথ ক্রেশ, পলকে পুল মন, 

আপনার ভাবিলেন তিনি সার্থক বীীবন । 

* প্রেমেতে লুটাতে লগিলের্ন সে ব্রজের রঙ্ছে, 
কু বাঁ কানাই বলি উঠিছেন বেঁচে নেচে" 

এইরাপে শান্তি তবে হদে করিয়া স্থাপন? 

শবিলেন নিরজনে ঘযোঁঠা করিতে সাধন). 

আসি বসিলেন যোৌগাসনে যমুনার তীরে, 
মরি কিব ধ্যানে মগ্ন দেখরে পর্ণকুটীরে । 
'সম্মুখে শ্যামল তটে খেলিছে যমুনা] জল, , 

মাধব নয়নে তু শো কালো কজ্জল । 
*কখনে। বা দেখিছেল সে দৃশ্য নয়ন মেলি, 

মুদ্রিত নয়নে কভু ভাঁবিছেন বনমালী ॥ 

প্রেমে ভঙ্গ গদণ্গদ লভিছেন প্রাণে শান্তি, 
-পলায়ে গ্রিয়েছে*কোথা মনের ঘোর অশান্তি । 

কিন্তু ষে বিস্ময়কর দেখি কাল-চক্র-ফল, 
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'অগ্ঠ যেবা বাঁজ্যেশ্বর কল্্্যই ভিক্ষা সম্বল 1 

ঘন্দাবন ময় ধার ছিলরে অতুল কীর্তি, 
ভিন্ি হইলেন তথা মুষ্টি মেয় ভিক্ষা প্রার্থী । 
তবে বেড়াতেন না করি আহার অন্বেষণ, 

ফিপ্িৎ যে দিপ্ত আনি তাই কর্তেন ভোজন । 
বু কারো জ্ঞান ছার নাহি হয় উদবাটিস্ত, 
সতত বাসনা ডোঁগে বিষপানে বিমোহিত ? 

সাধু ব্যক্তি লভিছেন কি সুধা কি শান্তি স্মখ, 

পাব কি সে সুখ কভু সংসাবে আমারা মুর্খ, 

সকল নখের সাবু বাস্তবিক এ সংসার, 

ভারি পক্ষে শুধু ঘে বা নিরণলপ্ত নির্বিকার ॥ 

জীবে দয়! নামে রুটি সংসাধ়ের মোঁক্ষ ধন্থা 

আর না থাকিবে নেদাভেদ জ্ঞান চাহি কর্ধা। 

তা ন! লে প্রক্তি পদে পদে কলুষ আসিবে, 

লিয়স্তার ভাক্ত ভতে কু না এনড়াইবে । 

দেখিলেন লাল হেথ! হবে না তা উপাঞ্জন, 

বিমল ধরম তাই আদিলেন জীবৃন্ধাবন । 
ধন্মু পথের পথিক হইলেন অকিঞ্ন । 

দেখালেন এ জগতে স্ব ত্যাগেরুনিদর্শন | 

বটে বিশ্বঅষ্টা তার বিশ স্তর ভিতরে, 
জজিলেন "ভোগ্য বস্ত জীবের ভোগের শবে ; 

দিলেন দেহেতে লোভ আছি বর্গ বিপু ছক়্, 
ভুজিতে সকলে, কিন্ত অতি অন্তং নাহি সক । 
কষায় অস্থল, কটু, তিক্ত, লবণ, মধুর, 
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চধ্ব্য, চোষ্য, লেহা, পেয়' বপনার ভৃপ্তিকর, 

কতই» যে দিয়াছেন ফল সুমি প্রচুর, 
ক্ষণে জীবের যাহ প্রাণ, তয় জিগ্ধকর ॥ 

করিলেন ক্রিবা স্ঙি মধুর কাকলী স্বর, 
তুষতে এ মানবের সদ শ্রবণ বিরর । 

গয়নের অভিরাম কত বিটলী শাামল 1 

স[জ্বালেন দৃণ্তাবলী বিশ্ব মাঝে যে সকল, 

পর্বত অনল গুহ! বারিধি কি আোতস্বতী, 

মনোকুগ্ধকর যন্ত পুস্প-নিচষ অ্রততাী । 

আবার ছিসাছ কত শ্রাণপ্রিয় পরিজন, 

, স্বজন বাঙ্ধাব হ-বন্ধনের এপ্রালোজন 7 

মানবে ছলিতে ক্িছবেঘত স্বভাবের শোভা, 

স্হজিস়শছ বিশ্ব-পিশ্ত এত দ্রব্য মনোলোভা ! 

ভবে পাঠাবার কালে বারেবার ধলে দিলে, 

ন্তথায় সন্তর্কে চজে। কন্ডু নাহি ৫থকে। ভুলে 
যখনি করিতে যাহ! রেখে সদা এই মনে, 

সর্ধ সমগিত বলে দিলে মের ভচরণে, 
কখনো পাবি না হুঃখ সদা শাস্তি সদা সুখ, 

» গুহে কিবা বন্ধাসে যখঞ্জে যে ভাবে থাক । 

ভবে পাঠালাম তোমা বে উলঙ্ষের বেশে, 
আবার আসিবে শেষে উলঙ্গে আমার" বাঁসে । 
আসিবার কালে কেহ আসে লাই তব সঙ্গে; 

মাবার বেল]ও তাই মাজ ধম্ম যাবে সঙ্গে । 

আমার আমার বলি কাঁদ €কন্নু নিরস্থর- 
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হইরা বঠাকুল গশডিক দি ধহির বসার? 
বোবণ করিগা (শোক করনে শরীর সষ্ ' 
পা খার ভঙ্গি গোরে পাচ শেখে ক কই ! 

্ ময়ধগণত মাঝে জেনো বত সখ দুঃখ, 

মায় মৌছ ইজজাচত এক্ষে অগ্ভবপ দেখ। 

কেয়া পিশ্ত। পু বা কে কেবা মাতা প্রসবিনী 

জন বাঞধাব কারে ঘল সোদর ভগিনী ? 

কেরা পতি, ফেব! পডী দেখ কায়ে দাতা 

তাজ প্রধ, ভজ মোরে ভেবোনা আর আখ । 

(নে ত্বাছাংদের সনে জীবনাবধি যে সগ্বদ্ষ, 

ভাঙলে স্বপন সবি ফীকি এমনি নির্বন্ধ । 

ক্াা্িই কই লে তোদের খল ন-সক্প 
ঘ! কিছু দ্যন্ত জেনে আমারই অপ্মপ । 

আমি লহিরে ফড়ু তোদের অমক্ষল। কাঙ্ধী।। 
গল্পত তোদের শুভ খুজি তোয! বুরািবি কি । 
দেখিলে ততোফের হংখ আনুমি হইজে কাত, 
যেই শিক্ষা যার বার করু খোল লা পাখা ৮ 
'লষখ খংকিড়ে বলি কর যোগ ায়াধন্ 
ধুালিবে বিপদ নান ইশধে হবে ন্ দাধন 

দি ্ৃহি ক পি ইক 
রান 

রর এ, রা /: ঁ 

দিত? ৫ নই 
থু চি & 
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য়ে বাছ? । আগ্রে ব্রক্ষ বাক্যে করি অবিশ্বাস, 

পাচ্ছে পাও কউ ঘত ছাড় হ£খে দীর্ঘশ্বাস ! 

'খসমাকেও চজিতে হয় হয়ে নিমের বাগ, 

লিখি তোমা ভাগ্য কিন্ত নাহি কাটিবাত সাধ্য , 

কর কতর্ষয নিজ হতে কেটে বাবে কম্ধ-পাশ, 

ছয় কি আসিব পুন ভাপিয়া আমর পাশ । 
ভুল্ছে কি আনী লক্ষ যোনি করিয়া মণ, 
পাইয়া হুরলভ্ খেই ম্মনব জনম ॥ 

হেন জন্ম লি যদি কষ কাজ অন্রচিন্ড ? 

আবার সে নিরয়ের ত| হবি কশটে পরিণত্ত । 

তাই বলি নাহ ধর্াক করমের কালাকাল, 

বাদ্ধক্য, বের, প্রৌড, কিশোর কিনব! ব.ন্যকাল 

কাল-কবলিত মানি কর ধন্ম উপার্জন, 

জলবিশ্ব প্রায় জেনো তোমাদের এ জীবন | 

এই আছে এই নাই হাক্স ডুবে বা কখন, 
নশ্বর আশবলে শাই সার শুভম্যা শী 8? 

লহে উপদেশ মোর, হয় শাস্ের বচল, 

করি আসা কছ সব ছাহে বিশ্বাস স্থাপন । 

বালকের ধন্ম ভন মেন না বিজ্সসকর, * 

শৃন্ত-পটে হদখ ঞুব বিরাজমার্নলাক্ষর ) 
এরাও ভ” অতি বাল্যকালে পাড বছরে ! 

ভালালো এতন্ক ভল্পীর প্রেমের সাগরে | 

জননী-জঠরে যারা ফাঁটে কাল তপস্যার, 
কেন লা পাত্িবে বালে; থাকিলে 'অধ্যবসাক্স । 



[৩ ণ 

তবে আমাঙ্গেরি দোষে দক ভতুকসছে বিলুদ্তী, 
ধার! দিবে ভাল শিক্ষ1 তারিঠই হযেছে কি ॥ 

বাস্তবিক পিস্ত হই মোরা সংসারান ছি, 

ঘুচাও সে ধ্রাপ্ত বিশ্বাস করাও গুরুবাকা । 
তার দেয় বস্ততে করে দাও ভক্তি অপার, 

অনায়াসে চলে ষাব তদ্ে ভব সিল্ু পার। 

দেবিরা ভবের তুফান পাই বড় আতঙ্ক, 
দেখাও চবুণ তরী ₹উক চিত্ত নিঃশক্কা ॥ 

দিন থাকিল্তে বলহে গুরু পারেব উপায়, 

অতলে ডুবায়ে কন্ডু দেন মেরোনা আমায় । 

এই' তন্তু তরণীতে হয়ে মষ কণ্রার, 

দয়া করি নি্নে ঘেষে প্রভে। ! 'ভব'পারাবার । 
পশ্তিত্ত বল্সিষ! ধা তব আবে মুক্তি দিক্তে। 

গুরুরূপে অবতীর্ণ যুগে যুগে অবন্ীতে ॥ 
কেবা গুরু ? কেব ধান্তা ? কেবা শিব ? কেবা শিবা 

কেবা বিষ % কেবা লক্ষ্মী ? কিবা চঞ্জ হুর্সযণপ্রভা € 

সব দেখি একাকাব, স্ষ্টি কিবা চমৎকার ! 
আমরা অঙ্ছ, তাই বুঝি নাস সারাধ্সার | 

আমরাই বা কে সেও ত পিহান্সি অপপ্রশ? 

নাই অন্ঠ কিছুই ভাহারই দেহ অংশ । 
হয়েছি তাহাকে উদ্ভব হব তান্তে বিলুপ্ত; 
গরমে বলি বম আমার কথাট! কি অনিত্য ! 

এই আছে, এই নাই, নহে যা স্থির :. 
সু মধ্যে গণ্য ? তারুবকে লও্ডর্রে.ভাবা্ 
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ষালামাশহেদ পাতে প্মাই্লে শকস্ছ) 
বল দেখি ক্থণ্র সহিত স্তোমার আঅবক্ডিদ্ধ ১ 

জীবাত্স। ভিলিশ যাঁর কেন ভাতে স্যিশ্রিজজ, 

এখন ক্যোথ্নায় গল আর "আমার আনিস্ব ২ 

দেহব কি দে কেবল ক্ষিত্যপ্ভেজ্লেনকদ্েহাস্ 

বলো না অধর স্বণিক্ত বাক্য ছাড় আমি আম | 

বলি তাই মানব হইতে হুয্স অতি £শ্রষ্ঠ, 

ষধত অচেতন পদার্থ প্রক্তরর আদ কান্। 

বহুকাল কাফের ছেকের থাকিতব স্থান 

কত বুধ ঘুগ্ধাস্তাবে ভাব কর্সিবে শুরতুন্ধ । 
হায় মোদের দেহ হবেরে আঠিকে বিলুপ্ত, 

ন! শিটিন্তে কে 1 কয়ে ষাৰ তস্বীতূত্ত । 
আমন্সি । চল এপ থেক ধরে যধুক, 
চোখ! যায় আর লাহি দেখি দেকপ হ্ন্দর $ 

জিসংসাহর ভান নাহি থাকে কথা মাজ চিহুঃ 

ভাবিলে স্তত্তিত হই প্রাণ হল্সে সয় শুন্য) 
তবে এই মল সুজধাবী প্রাকৃতিক দেহ, 

হইতে পারে আমাদের স্থাতিত, যদি কেহ 

করে সেরপ্ কঠোব)জপ শপ ষজ্ড আি কয, 

যেমন ভাতে কে গেলেন সব মহাপুজ্য 
বাশ্ীকি অংদি কপ্সি বালক এবু-প্রহলাদ, 

এ কথায় ক্হ-পারিবে ন। দিত্তে প্রতিবা । 

শত দৃষ্টান্ত দ্বারে! জঃনাইব তার, 
অধিক জানতে গেলে বাড পুস্তক-আকশত্র 

ঙ 
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ক্ষেখ, ক্রুব তপস্যা বলে আছি স্বর্গ ধাজ, 

উঠি বসিলেন ব্রস্াণ্ডের সর্ব উচ্চ স্থান । 

আব কি ভারতে জন্মিবেন তেমন মকান্, 
এখনে লি আনন্দ সলিলে যাদের নাষ। 

হার আধফাদের 'আর কি হবেরে উত্লত্ি ৭ 

তবে নাছুবে না সব হয়ে গেছে অবনত্তি। 

কত যুগ যুশাস্তর দেখ ম্কুনি খধিগণ, 

ফরিয়! ভপশ্চা ধার ন! পাইল দরশন। 

হেন বসন্ত আমর লভিতে চাই অনায়াসে, 

থাকিয়া কআবাসে ঘবে বসে কেবল আকাসে 1! 

আধুনিক মানবের ধর্ম সুখে দর্প সার, 
কার্যে বত হোক বা ন।ক্ঘউজ্প্রসার ভার । 

খর চাহি না গাতিত্তে অনোর অ।িক গ্লানি, 
নিজে হয়ে ক্ষুদ্র মন্ভি পরদোষ যে বাখানি ? 
নে সে যে দোষ কারে। হয় কলির স্বধশ্দ। 

পর নিন্দা মহাপাপ নাহি চাতি সেই কর । 

খাবার ও ছেখ রাজা যুধিচির প্শরীরে, 

"পল নান্কি কর্মবলে অলস্ঞ হবরগ পুরে ! 

কই তাহাদের স্লেদেহ হইঞ্ুরে নই. « 
লা কপ্সিল ভোগ তাক! যম যাতনা কই। 

ধর পার সেক, কার্ধয। যেয়ে মানবন্ধ, 

অসন্ধব নহে কিছু হবে লাভ সে দেবন্থ। 

ফা তোর! করিলি না, গন্ডি কথায় কথায় 

াপাইধি যণ্ত দোষ সব ধার মাথাক্ষ। 
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করে শি সখ! কাছে ভিলি হক্ষেছেন লো, 
খ্পামরা অবোধ বুঝি না তার বুদ্ধির দৌড় । 
কহু নহে,হয় ভার স্য্ি বৃথা! আয়োজন, 
গআবশ্ট ভিতরে আছে মহ! উদ্দেশ্ট সাধন । 

তান! হলে যিনি ছিলেন অঙ্কুর মধ্যস্থিত' 

তেন হলেন অনস্ত রূপে বিশ্ব প্রকাশিভ । 

কিছুই ছিল না বিশ্ব ছিল ঘোব অন্ধকার, 

খমনস্ত জলময় ভয় দস্তা সুন্দর অপার । 

এখন হয়েছে ২৮1 কিবা অপুর্ব সংসার, 
ফেপ্দিকে খিরাই আখ্িদেখি অতি চমত্কার । 

হয় বিশ্বপিত্তার স্যছি অভুক্ত কারখান!, 
মরু] অজ্ঞ সাই [ছুই বুষ্িন্তে পারি না । 
ঁনস্কের অপার অগমাশ্ঞুল্পর ভিতর 
কেবা প্রবেশিতে পার্চর হেন সাধ্য আছে কার + 

দেখ কি আশ্চর্য্য, পলে স্কজিছেন কোটি প্রানী 
নক কেহ সমদৃপ্ত আকাব্ স্বত্তীবে মানি । 
ভূচর চর খাদি জলচর উভচর 

পর্বজজীবে দিক্তেছেল “নি আহার মুম্দর । 

পিভ়লসম পল ধন অতি করিল যতন 

'আন্তঃপর সারিশেনু বাসস্থান্/ীনকিপণ | 
পক্ষীর আব; সচিলেল ব্রাক্ষের উপর 

কীটাদির বাসা দেশ মুত্খিক বিবির 4৮ 

হীন আঙ্গি গল৮এ থাকে ক্রুলের ভিতর 

গর্ক্ষলি স্রখে- পাশশ্দোখ খক্জক জন্কর । 
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মানবে থাকিতে ঘক দিলেন পর্বতের গুছ? 

ভুড়ান্তে ্বাশুপ তাপ ল্য বৃক্ষের ছা । 

নিবারিতে শীত তৃঘা.ম্েঞ্সিলে ব্দী ভুল 
নাশিতে জীব-ক্ষুধ! ভাই ল্গুরম লানা ফঙ্গ। 
আবরিক্কে মানবের লঙ্জা বুদি হে ক্ষের্বল 

স্জিলে গাছের কির মনোহর বলকল। 

ঘ যেমনি ভারে তুমি বাথ করি দেই ভাব 

কি সুন্দর পরিপাটি নাহি ক্ষিছুরি অভাব । 

স্বেদজ অগ্ডজ জ্াস্ুজ করি যন্ত প্রাণী 

সকলের শ্রেষ্ঠ ফেন কগ্ঠিলে মানবে ভুমি 7 
চিন্তিতে চরণ তন দিলে ভ্ঞাদের ধারণ। 

অন্ত জীবে নাহি, শক্তি করে শব উপাপনা । 

করুণাময়! করুণা ই ষে প্রদানিলে 
তবু মোরা ন! দুঝিনু ্রাস্ত'এ মনের তৃণে। 
ক্তোষাত শ্চজিত দ্বব্যে পিত। করি অবহেল। 

নিজেই সাজাই হুম্দ্য খিপনি কক্িতে খেল। ৭ 

কন্তই যে রচিলাম কজেম রচনা সরে 

বাশ কি তাহে সুজি ভুঃখ অশেষ প্রকারে । 

যত করি ভোগ তাহে বাড়ে বাসনার বৃদ্ধি 

তনু অন্ধজীবে স্তারপ্রাতি নারি করে হৃষ্টি। 
শবে নিংস্বঃ্ধ ভাবে বায়িতে যদি সংসার 

বড়ইস্কণের কিন্ত আমাদের এ আগার ! 

নহি ফোর সেই জীব ওধু স্বার্থ অস্থেষি 
সদ নিজন্খদাস পররহ্হখ দানি শুলি। 
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রব ধর্ম হক হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংলার 
কহিলেন জগবান্ দেখ করে স্থুবিচার । 

এই ধর্মে ভূষাতুর প1ইবে তৃষার জল 
পাইবে ক্ষুধার্ত অন্ন লিবারিতে জঠরানল । 
হইবে কাতরের শুশ্রন্ব] ফতনের উপর 

না যাইবে ভিক্ষার্থী নিপাশাকস ফিরি ঘর । 

এ হেন স্থানেতে হয় পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 

কর্সিতে পারলে কোন্ ধন্দ ইহার সমান ? 

আছে বটে ধর্ম চতুর লল্ন্যান গাহ্স্থ্য 

* তার্দি করি য্ত পুন্দাচধ্য ধন্ম থানপ্রস্থ । 

নকল ধর্্েন্তে অন্বেষণে নিজ নিজ স্বার্থ 

* পরত ন্নাশ্রমী শুধু পর উপকারে রক্ত । 
কত্ত নহে শৃহ খস্যপনিজ হাথ ভোগ তবে 

সর্বজীজে শর্শাস্ত দ্রিভে এই বিশ্ব চরাচরে 

দেখ রাক্দ+ যাধর্তির বস্গমন সময় 

কাতরে কাদিল কতু শুধু ছিত ব্যকুগতার . 
কড়ু না কাদিল। সে যে স্বকীয় সুখের জন্য 

না হইল দ্রৌপদীর হছংখ দেখি মন ক্ফুল্প। 
কিম্বা না কলিল। থেদ নেই আজ কারণ . 

প্রাণসম ঝ্িয়দের চেঁথ মলিন বদগন.। 
একমাজ চিন্তা ভার জাগিছে দে অঙুক্ষণ 
করিবেন গ্রাখিদের তথা ফেষলগে-পালন । 

নাশ্রমে ই'বে লা.তার অতিথি সৎকার 

ভাবি! ধৈর্ুযচ্যুত হইলা। ধন্দাব্ক্তার । 
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দেখ দেখ দেখ সবে দেখরে চমৎকার 

ধন্ পুত্রের নিংস্ার্থভাবে করা এ সংসার 7 
পরছঃখে যার প্রাণ নাহি কুল ব্যাকুল 

বুখার জন্ম তার হয় জনম বিফল। 

যে কোন কার্ধেে থাকিলে একাগ্র মন 

সর্ব স্থানে শার-তসই কার্য হয় সমাপন । 

করিতে ভক্তের বাঞ্। পুর্ণ স্বয়ং ভগবান 

সতন্ত তার পশ্চাতে থাঁকেন দণ্ডাসমান । 

দেখিয়া ধন্মপুতের অতি কাতরতা প্রাণ 

খাকিতে ন1 পাসলেন কছু প্রভু ভগবান ।« 

ক্র্য্যপূ'পী নাগ়ীক়ণ তাপ নিজে সেই স্থান 

সহ স্বরে তারে কিশেন আশ্বাস প্রদান । 

কহিলেন হে বাছনি । কিস অভাব তোর +” 

কেন করিছ ক্রন্দম ঘানাও অতিৎসত্বর। 

যাহা চাহ তাহা দিব লও ইচ্ছামন্ত বর 

তবু আর বি ন্ঞ বাছনি,ছেঃখ সম্বর। 

দেখি ভোর ছঃথ ভামি আসিলাম তব ফাছে 

'ঘুচাব সকল ছুঃথ থাকি তোর পাছে পাছে। 
যত অন্ন লাদে যোপাইব ধনের ভিতর 

হবে না” বৰ কোন দিঁধয় গেল ফন বর। 

যে পর্যান না সোমার সাধবঃ করিবেন আহার 

অল্প ভাতে সহ, কবে পাঁশি রাশি স্কৃপাক্কার। 
এত বলি ক্যা দিলেন আপনার গান 

হেথাক়স পাচার ₹৭ 'এতি শাতি মুড প্রাণ | 
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আছে হেন কিন্বঘন্তী যথ! ধর্দ ছখ| জয় 

সে ধরে ধর্দ কি আর কতু হতে পারে ক্ষয় € 

নহে বন্থ হয় ধনে জেনো ধর্ঘ শুধু মে 

পেলে ভার প্রত্যক্ষ গ্রামাণ যুধিষ্ঠির স্থাবে। 
করিতে পারিলে ধন্খ ভার হয় সর্বআয় 

করিতে ন! পারিলে কোন স্থানে নাহি হয়। 

ধশ্ম পথের কণ্টক তবে আছে বাশি রাশি 

ধন জন প্রলোভন হুয়রে গলার ফালি । 

কিন্তু পীজা জনকের কি আশ্চধ্য ধৈর্য্য গুধ 

পুরণ বৈভবে থাকি ছিল জ্ঞানেন্তে নিপুণ ॥ 

না হইলে ত্যাগী, নে নাহি আলে শাস্ত ভাব 
মা আসিলে শাস্তি কতু লারিশ্হীয়ধ্দ লাভ | 

ভাই তিনি হয়েছিলেশস্দর্ববত্যাগী রাজাধ 
কিংঅস্ুদ দেখাইলেন ত্যাগ যে গরীরসী | 

ইার ভার কেবা আর হতে প্রারে-সর্ধভ্যাগী 

থাকির! সংসারে তিনি ছিলেন পূর্ণ বৈরাগী । 
এ মহ্ধে দেখান নপুংসকের জিত্েক্ছিয় তা 

কিশ্বং ওরে দরিদ্রের দেখান ত্যাগশীলতা । 

এ তোগীর ভোগত্যাা নতেরে ঠহজ কথা 

এক্ছে কিন্তু চাহি কিছু চাহিরে জান স্থিরদ্ত]। 
বটে সখ হুঃখ আদি শুধু চিত্তের বিকার 

স্ভাবিলে কিছুই নহেন্বথা আভৃম্বর সার । 

হঃখ সুখ ক্কারে বলি ধুকি না ভার ভাবার্থ 

এই ছে এই নাই ক্ষপপরে ঘা বিলুপ্ত । 



; ৯৬ ] 
অপার সেই বস্তি করে ললমের সার 

এ সংলার মকর মান্ধে বৃথ! কী! কাটি আর। 

হাতে হাতে পাই ফল তবু মোর! জ্ঞান শৃন্ত 
কি আশ্ছর্ময যাক! মোহ হবে কি আল চৈতন্ত : 

পকণকাল ন) পাইলে য্বাহাদের সমাচার 

হইতাম পাগলের প্রাক করে ঘর বার । 

দিয়া আমরা ভাদের এ জনমের বিদার 

ফিরে কি আসিলে ঘরে হয়ে পাঁষাণেহ শপ্রার । 

হায় যাদের শোয়াইতাম ধতন করিস্ব 

হৃপ্ধফেননিভ শৃধ্যাপরে উপাধান দ্বিরা!, 

কম্ত সন্তর্পণে তারে মম মশারী ভিতরে 

সুন্দর পর্যক্কো শদিন্প্রণের অধিক করে। 
হইলে গ্রাম সি ১৬ বাস্তাস তাক 
ঘুমতে ধীরে ধীরে বুলাইন্তান ভাত গায়। 
আমাদের 'ত্তি যতনের প্রাণ ছেঁড়া ধন 

যেই জীবনের জীবনের নয়ন রগ্রন | 
হার শেষে ফিরে এলে ফেলি শ্বশান মাঝারে 

হয়ে কা& মোর! কাঠের শধ্যার উপরে । 

আবার তার ভাঙ্গে ছু ঠ্যাং ঠযাঙ্গাইইয়। হাক 

শ্রিলে সে সব কথ! বদি বিদকিয়। যায়। 

যাদুহইত প্রন্তর ওর্রে এই বক্ষস্কৃল 

ভেঙ্গে চুরে খান থান হয়ে যেত বসাতল। 

যাই লোলচন্খ তাই তাহে,সহে এত টা 
কিন্ত ওরে ভিতরে যতন! সে খড় প্রাণ্। 



7; শু ? 

€য আলে গিলে আমরা ষশৃকের কামড় 
সহিত্তে পাস্সিনি সাক়াপ।ম হযে শত্পর | 

সেই অঙ্গ ঈম্মুখে পুভিষা হয় ছারখার 
দেখিরে গ্জাড়ায়ে মোরা প্রাণ করে ধড়ফড় $ 

ছিয়েছিক্ছ ধাবে কত মুখে তুলে এই কবে 
কবানাবিধ নবনীত পরম ধন্তন কনে । 

আবার ও সেই করে আাদের মুখেতে দেই 
ঘক্তনে সুলিয়া স্টোর আগুন আর ছাই । 

ফের ঘরে এসে নাকি খাই অন্ন জল ভাই? 

তবে আর কেন মিছে কিসের শোক দেখাই ! 

* যে যাবার সে ৫গ্রল চলে শ্রেপস্নধ স্তার 
ক্যামার কি$ আমার্গক্তা সব রহিল*আবার । 
খাও! বল পর। বণ! ব্হিল হে শলোকাচাতু 

কিছুই,ত €গেব না ঘে মো সহিত তাহার । 

তার তরে দিন মাত্র কাদ কাউ কোট মাথ। 

যথা পুর্ব তদ্থা পরং লা দেখি তার অন্যথা । 

॥এই বড় ছুঃখ থাকে নাত পুজে বায় 
গেলে পতি থকে পুরী দেখে টাক্ষ তেটে যায়। 
আগ এসে, গেলে আগে অতকি আর দুঃখ হুয় 
কণ্ম অকুষাম্মী ভোগ জোগেই তে! কন্ধ ক্ষন... 

ভাই বিষ্ছাড় লব ছঃ় সোহ ক্ষুছমটি কা 
সা লা কুলেনদখিনে বে '€শাঘে অন্ঠি বিশীবি ক? | 
আর দিনই জনিব্যনার হয়ে" এল বাং 

একবার '্জার পাস্কিকির+লেবাহননারাল্তূ 



* গগ ] 

ছ'ড়তে বদলি) বন্ধ ধর লিত- পাাৎ সা 

বিলি চিত শাক্তিনাত! নিবঞন নির্বি কার। 

চরম কালের বন্ধু আমাতদন প্রাপাধানি। 

ভাব তাহারে ততিত্ে তরিক্তে এ ভব-সংসার 

কোথার যেন বলিতভেছিন্ জালার প্রসঙ্গ, 

ল1 হ'তে তার কাহিনী সম্যশ্রূপেতে সাজ, 

কি আশ্চধ্য কল্পনার কুহকে পন্দিয়া থরে, 
লাল! কথা আলিয়া পড়েছি অন্ক দে 

করি সন্যোষ্ধন বলি জ্রাজ! শোন্ তগ্সিগণ, 

খাবার বলিক্ছে চাহি বাক লালার কখন ॥ 

কয়লা রা এই নিবেদন, 

পুনশ্চ ভুলিব বলি সেক্থার উত্থাপন । 
যবে লাল! আনলেন সে মধুর অজগপুকে, 

দত সঙ্গোপ্নে কেক ন। আালিল্াম ক্তাহারে। 

ন!ছজানিলেন দার! স্হত্ত স্ব” বান্ধব যারা, 

আদি কলি ঘতেক প্রক্চিবাসী আত্ীক্সের ॥ 

পাচ্ছে কেহ চিনে তাকে ফিত্রে ঘন নিতে য়, 

কইলেন হল্বেশ যাকে চেন নাহি বার । 

পরিয়। ভোর কেপৌন আর ভক্ম মাখি গা, 
মলের দলাক্ম অতি লক্সটাসীর বেশে জার, 

শাক্তিষগ্পী ঘামিনীর উঠিমা শেখ প্রহর, 
চলিলেন ন্যর্ণরাজ্য তুচ্ছ ঝচালে ক্যাজ্য কৰে ! 
হেত) হইলে প্রভাত গেখে পু নাহি ভাত, 
কাকল্সাৎ ছিখ্ুর্শিত শিয়ে হানি কমাঘাত ! 

/ 
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পড়ে আছে উপাধান শুধু শৃন্ত বিছানায়, 
দেখিলে সে দৃশ্ঠ ওরে হৃদি বিদরিয়। যাক্স। 

মন্্রকে পড়িল তন আচন্দ্িন্তে বজ্াঘাক্ত, 

কাদে সর্ধফজন কাদে পুত্র বলে কোথা তাঁত! 

'অবিরল লেত্ত্রনীরে ভাসাইস। বক্ষঃস্থল, | 
কাদিছে সকলে ভীয় করে অন্তি ঘোর রোল । 

পড়িছে দে ধার! বেন জলগ্রপাক্তের ধারা, 

এহিছে ছখেক আত দিত কবে বজুদ্ধর। 1 

কতক্ষণ পরে সবে মুছিয়। সে নেত্র নীর, 
হক হতোম্সি বলিয়া করিল ষে চিতস্থির ॥ 

আসিয়া তনয় শবে বল করুণ-স্বরে, 

প্যাবগো জনন্তিম্্টিনমি পিভা অন্বেবণু জ্ঞরে 
কর আশীর্বাদ মোরে যেন খুজে আনি তারে, 

হয়োন! ব্যাকুল মাগে! থেকো! ঘরে ধেধ্য ধরে । 

শুনিক্ষ। পুত্রের বাণী ষুখে বাক্য নাহি সরে. 

হলেন নুচ্ছিতা সতী শিরে করাঘাকত মারে । 
কতক্ষণে পেয়ে সংজ্ঞা ক্তিনি বলিলেন ওরে, 

"কি নিঠুর বাক্য বাপ ই শুনালিরে মোরে !. 
একে মনোছঃখে হয়ে মাছি পাগলিনী প্রায়, 

তব পিতুশোকে আঁমি কিআর বরিব হায় ! 
একে অতি অভাগিনী তা আবার তোমা. ধনে, 

কেমনে একাকট'ছেড়ে দিব নাহি মানে প্রীণে। 

গ্রহফেরে হত্ডে পারে বিপক্ষোপরে বিপদ ' 
লেই শঙ্কা সপ হ্বদে উপজয়ষ্যে সম্ভতভ 4. 



শু শ৯ ] 
তবে চলংর বাঁছনি ও সঙ্গে আমিও যাই? 

ছুঃখ-রাজ্যবাসে আর আমাদেত কাজ নাই! 

পতিই স্ভীর গতি জানি দেবন্তা শ্বরাপ, 

যাব তার পদ ম্মব্রি পথে নাহি পাব হুহখ । 

আছে এ বিশ্বান জেনো সদা অস্তরে অন্তরে, 

অমান্য করোন। কভু সম্ত্য ঘা কহিনু তোবে। 

এস মোরা মায়ে পোয়ে অমি দেশ দেশাম্তরে, 

দেখি ভার দেখা মোরা পাই কি না পাই ওতে, 

বারেকের ঘরে তার ওপদদ নয়ন ভরে। 

গিয়েছে হাতের টিল আর ধরা পাব কিব্বে। 

এত বলি তারা না মানিয়ু! কোন অবরোধ, 

বাড়ী হতে বাহিব্বিল নু বোধ । 

চিস্তাব আকুল অতি ভাঁবিছেন ভ্ুইজনেও 

আরো! কি দুঃখ মোদের ভাগ্যে আছেন্তা জাবিনে। 

কতক্ষণে আসিলেন তারা 'জাহুবীর তীবে, 
ননোহ্হখে মান সুখে উঠিলেন নৌকাপবে । 

ছেড়ে মাঝিবুন্দ নৌকা ক্ষেপনী বাহিয়! যায়, 

দেখিয়া স্বজন সবে ফির এল করি হায়! 

জানেরে সবাই হয় বৈষ্ণবৈর মোক্ষধাম, 

নুক্তির সোপান সে ব্রজপুরী ্রীরাধ! শ্তাম । 
মনেতে বিশ্বাস এই কারা করিয়া স্থাপন, 

চলিলেন ব্রজপথে হায় চিস্তাস্ মুগন | 
দিবানিশি চলিয়াছে তরী অব্রাঁম গতি, 

কোঁনি স্থানে না কর বিশ্রাম উদ্ধশাস অন্তি | 



কষ্ত নদ নদী অন্তিক্রনি আসিল €স তর, 

ব্রজ যমুনায় ঘথ। হয়, কচ্ছপের পুরী । 

আসিল তরী নামিল তার ভয়ে হৃ্রি কম্প, 

স্বেন কি কার করেছেন চুরি সদ আতঙ্ক ৷ 

হুক তক কাপে হিক্সা চলিতে পদস্থলিত, 

ছেখে দিবসে আধার ভয় বামেক্তর স্পন্দ | 

“ ওরে * কহেন জননী কাদিয়। পুত্রে সম্যোষি, 

“কেন এত অশুভ দেখি হয় অস্থির মন্তি । 

 সুন্সি আর পাবনা তোর পিল্তার শ্রীচরণ, 
একবার পাপচচক্ষে করবারে দরশন । 

তাই এত বার বার অমঙ্গল সং ঘটল, 

শভক্তেছে ভাগ্যে মোর তুই বুঝি'বকি ধন % 

হদ্দিও থাকেন হুথা নাহি হুধে ফলোদর, 

নহে প্রাঙ্গন ভাগ্য মোদের হেন মনে লয় । 

আব তিনি হবেন না ম্মাদের প্রতি সদয়, 

কহিছে বে মন দেখাবেন ভাব ন্িরদয় ।৮ 

তবে প্ুুজ্র শুনিয়া জননীর এতেক বাণী, 

কহিতে যে লাণিলেন মায়ের প্রতি আপনি । 

“ তবু চলগ্রে! জননী চলে! দেখি চে করে, 

একবার দেখা পিছ) মেন কিনা দেন মোরে € 

যদি নিক্তাম্ত না দেখ! দেন ফিরে যাব ঘরে; 

হেরিয়া বাধবরমণে নয়ন সার্থক করে |” 

এত বলি তান্না মনেতে কিঞি,ৎ তৈধর্য ধরি, 

এসে ব্রজজরাজ্যে রজে পড়ে দেন গড়াগড়ি । 
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পরে দেখিলেন কিবা রূপ মোহন সুরারী, 

শ্তামন্ছন্দর বাঁষে রাধা অপরূপ রূপ-মাধুরী 
দেখিয়া! নিজের ইইউ যনেন্তে হয়ে সত্তপষ্ট, 
ঘুরিতে খ্ুরিষ্তে পল্পে হলো যমুনা তটস্থ 1 
দেখেন তথার পর্ণকুটীর মধ্যে পিতায়, 
ব্যান্রচন্দ পরি লষাপীন ধ্যানে ধন্ধ কায। 

সম্মুখে জলিছে ধুনি মস্তকেতে জটাভার, 

নখলোষে আবরিস্ত করিয়াছে অঙ্গ তার । 

পরিধানে ভোর ফৌপীন মাখ। ভঙ্ষ সর্ধ্ঘ অঙ্গে, * 

শোভে মাঝে মাধে ভার যে গোপী-চন্দন অঙ্গে | 

কঙ্কাল বিশিই দেহ হয় অস্থি চর্মসার, 

যেন না বহে নিশ্বাস লালায় ভার । 

পিতার অবস্থা ছেন দেখে সত্তিত, 

না পড়ে সে পলক না হয় বাক্য স্ুপিত 1 

চিত্ত পুত্তলিকাবৎ র্কিলেন ধীড়াইয়া, 

কন্তক্ষণ সে ভাবেতে অচল অব হইয়া) 

অনর্গল বহে নেছে বেশ বরিষার ধার।ঃ 

যমুনা গুলিন ভাসে, ভাসে জজবাসী যারা । 
সবে কতক্ষতণ খুছি চস্্তাল, করযোড়ে, 
বলিত্তে লাগিল অন্তি শবর্বরুপ উক্তি করে ! 
“হায় এবি' তাত ! করেছেন কি 'অক্কায় নত্তি, 

কুবের সচৃশ বার জতুল ধম লম্পন্ভি । 
তাক কিছ লাজ এই লাজ দরনিখেশ আঅন্ভি, 

যিনি ঘরিতেন খত জখে ওডাগ দিতি নিতি । 
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ধ্থতল হন্দ্যোপরি বসিন্লানন্দে দিবারাক্তি 

সেই পিশার কি হুর্গতি দেখি ওরে সম্প্রন্তি ঃ 

দেখে বুক্ধ ফেটে যাক হয়েছি পাষাণ অতি । 
ন্ডিছুদিন পুর্ব্বে ষে পিন্তা মোব কত আয্মাসী, 
দেখিক্সাছি থাকিতেন কত সুখে ঘরে বসি । 

এখন সে পিক্তা হলেন পুর্ণকুটার বাসী * 

অতি কঠোব তপত্ঞাচাবী মহাযোগী খষি ॥ 

কিস্বা রে হয়েছে পাণ্বল হবে তাই তা বৈ কি, 

»] হ'লে বাতল এ বিখাস মনেতে আসে কি 

কেন আজ পিত। ষোর আমিবেল হেথাকারঃ 

কেন ঘরে বসে হন্ড নাকি সাধন তাহার । 

-এইব্দরপে ধীমান্ যে কত আবোলতাবোল, 
ক্ষিপ্তের হায় তের্ফিততি লাগিলেন রে কেবল । 

তবে কন্তক্ষণে তিনি কিঞঝ্িৎ হইয়া! আশ্বস্ত, 
বুঝিলেন আস্তি কিছু নাহি ষে ত1 সকলি সত্য । 

তখন অতি ধীরে ধাঁরে যষেঝে নম শির করি। 
দাড়াল পিতার সম্মুখে যেন দীন ভিখারী ॥ 
বলিতে লাগিলাঃ মম কিবা যে অদ্বষ্ পোড়া, 

বারেক দেখহে সাত !' দেখ এসেছি আমরও, 

নক্ন উদ্মীলি ও চরের ভিথাবী মোর! । 
তবে কতক্ষণ ক্ষীণস্থরে বনিজেন--*« তোর!, 
'গলি কোথ। ফুতে কেন ন। জানি যে কে তোরা!” 
এন্ড কমি বজেস্পুত্র «তব দাস পায়ে পড়, 

লাহি আন্ত কেহ মোর আত্মজ তব দার। 1” 
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“কি কছিলিংর অবোধ শ্বাস তব দারা ! 

কে নোর আজ ওরে তেব যম হয়দানা ! 

ববে আসিলাম ভবে গরে আপিয়াছি এক; 
কে মোর সঙ্গেতে এ্রসেছিলে বল দেখি বোঙ্ল। | 

যাবার বেলা তাই কারে! নাহি পাব দেখ, 

দার] নৃতষ্ত সব জ্রম কেলি মনের ধোকা ॥ 

দেখিলাম না কাটিলে সংসারের মাক্স। পাশ, 

হবে ন। দ্বকাধ্য-সাধন নাহি মুক্তির আশ। 

াইতে কাকা আমি সেই সংসার বন্ধন, , 
এসেছি পাবার আশে হেথা করিয়। মনন ॥ 

যদি পাই তারে যিনি হন চিরন্তন ধন, 
আমাদের চরমের বন্ধ সউ্ঠনিরঞ্জন ॥ 
তোরা! শো কিছুই নস্ কেধল ছাক়্ার বাজি, 

কেন পিতা বলি কর ত্যন্ত বাবাজি ৷ | 

চিরদিন কি থাফিত্তে হবে হইক্সা আবদ্ধ ॥ 
ওরে সংসার বারাক মাক্সা মৌছে হয়ে অন্ধ ॥ 
করেনা হাড়িতে ইচ্ছ! সবে একিরে অন্যাকস, 
পড়িয়া! থাক্ষে কামড় দির? জলোৌকার স্যাক্ক । 
লাল পীধুদ পানে হ্ইয় ঞঝ্ে উ্মুতড» 

একবার নাহি ভাবে নি পরিণাম তত্ব 

সংলার-পীষ্র-পাঁন দছে নে পান পীশুনে, 

শেষে সে পালন হবেরে জেতনা শুত্র আশে বিষ, 
যবে শোক হঃখ কষ্ট আসি দংপিখে স্তোমারে, 
পাবেনা পলাতে পথ আপসি সখা ছেড়ে । 
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তখন বৈরাপ্যই হবেরে শাস্তির নিঙ্গানঃ 
একমাজ ভব কাছে শোন ওনে মতিমান্। 

এইহেতুঁ শাক্সমন্তে আছে এই €র নিক্সম, 
হ₹ইন্বে খনি জেনে? বাশ বর্ষ বস্সঃক্রয। 

আর লা থাকিবে কভু পুত্র পিতার ভবন, 

যেক্তে হবে তার বিস্ভার্থে সদ্দগুরর আশ্রম । 

ফুগবৎ কাল শথ। করিবেন বিস্যোনতি, 

চতুর্বেদ চৌদশাজ্র আদি কৰি বন্ত স্থৃতি । 

- পন্দেত্তে আনসিবেন ফিরিয়া নিজের স্ভবন, 

দেখি জনকের শবে হবে আনন্দিত ফন । 
বস্তস পঞ্চবিংশত্তি আইলে পুর্ণ যৌবন» 

*পুত্রার্থে করি ভাষ্য পুজপিওু প্রয়োজন, 

পল্সে করিবে বর্ষ পঁচিশ সংসার প্নলন 

তার পরে গুজহুত্তে করি ভাব সমপণ, 

পিতৃষ্ণে হনে মুক্ত তাবে ধশ্খ বানওরস্ 
আমর। সে নিয়মের করে বহিভুক্ত কার্য, 
শেষে পাই ক্ষষ্ঠ বত কোগ শোক অবাগ্রস্থ । 
হয় ; সে সব কথা সবে হঙ্গে কি বিস্মরণ, 

আবার আগাও স্মতিি কর 4চদ্ত সংশোধন । 

ছাড়লে বাল্য বিহ্বাহ বেক্ছন আক কুত্তা, 
কর ত্তার সুলচেদ্র হউক পণ দৃঢক্ষ11 

হইনেরে স্তোদেবু সন্তান ০কের বলাবঃস্* 
ধর্মমন্তি লদাশয় ঈবর্থায প্রভাপবান্ ₹ 

হইলে লি] শান্ত ধ্দপথ আবশদ্ী, 
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তনন্ন তেমতি হবে কথ! যে অবশ্তভ্ভাবী । 

আাপিবে ঘাহি ধারাবাহিক ধন্মের শো পিষ্তঃ 

ধমনীতে ভোমাদের দেখিবে আতা নিশ্চিন্ত । 

হবে না! অকাল ম্বৃভ্যু না ধরিবে জরাব্যাঞ্চি 
আর না জ্বলিবে হদে অজলম্ত শোকের বান্তি | 

সংসার হবে পুনঃ সদ স্থখের আগার, 

শাক্ডিময় শ্বর্পধায ৫প্রমগ্রীন্তি পারাবার 1 

থাক আক নাহি কাজ বহুবাক্য প্রঞ্জোজনে, 

যাওরে ত্বরিগ্ত ফিরে ঘরে তোমর। হজনে | « 

ক্ষণকাল দাড়ায়োনা বাড়ায়োনা ক্রোধানল, 
কেন আর তবে হেথা মিছে কর গণুগোল । 

ধর বাক্য কর কাখ্য শ্চলে-যাও শীমগতি, 

নাহলে তোছদর শেষে 'হবেরে অনিই অভি। 

এক কপর্দক আমি রেখে যাবন। কখন, 
তোদের লাগয়া হেন করিয়াছি দৃঢ় পণ। 

এখনে? যা! অবশিষ্ট ধন তোদের কারণ, 
রেখেছি ভুগিঙে আমি অতি কৰিসা যতন । 
দেবরে বিলায়ে ভার আমি সারা বৃন্দাবন, 

দেখিবি চাহিয়া জোর হয়ে ছুঃখা ত্বক্িঞ্চন । 
করে যাব তোদের বাঙ্গাল অরি কাঙ্গালিনী, 
জন্মের মত হবি দরিপ্র হইল্স। ধনী । 

নিজ হিত্ত যঙ্গি চাও লও মম উপদেশ, * 
কহিলাম আগ্োপান্ত শুনিত্বে তা সবিশেষ । 

হুলে পুর্ণকাল প্রাপ্ত এই পথ ধর পা, 
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কুট রাধিকা মন যোগাভ্যাঙ্গে থেকো! রশ | 

অনিতা এ সংসারের মাঝে কেহ নহে কার, 

খুচিবে মন্দের ধাধ! পাবি অন্ধ সাবাৎ্সার | 
ভাপিকি সে প্রেমানন্দে সদা পেয়ে প্রেমাধার, 

হবে সব তুচ্ছ জ্ঞান আদি পুত্র পরিবার ॥ 

এত বলি সাধু করিলেন মুদ্রিত নয়ন, 

হয়ে চির সংজ্ঞাশুন্ত গেলেন সমাধি ভবন । 

দেখিয়া পিতার ভদবস্থ! হতবুদ্ধি প্রায়, 

ক্কাঙ্দিতে লাগিল-পুত্র ধরে জননীর পান্থ । 
বলিলেন আত কেন মাত পতিবাক্য ধর, 

ফলেছে ভাগ্যের ফল কি হবে কাদিলে আরো । 

এতি বলি তার হায় হইলেন আত্মহারা, 

চলিতে চলে না পঞ্চ চক্ষে বছে শজ্ধারা । 

ষেন সে রামচন্দ্রে নারি ফিরায়ে আনিক্তে, 

তব্ুত আদি শত্রুর ফিরিল মনের খেদে । 
কতদিনে আদসিলেন শর্বে আপনার ছেশ) 

অনোহ্ঃখে কাটাইল তারা জীবনের শেষ ॥ 

অলমাগ্ধ বিস্তারেণ পুস্তকের কলেবর, 

হউপসংহারে যাহ। বাকি সংক্ষেপিব আর। 



উপসংহার । 

একে মোর! নারী জাতি 

তাহে নাহি শিক্ষা! অন্তি 

কোথ। পাব ভাব গুদ্ধি। 

মহে কবি-লেখ! মোর। 

উচ় আশ! হল নিচু। 

শোকে তাপে গাগলিনী । 

ন। নিভিল শোকানল। 

সুখলেশ নাহি জানি। 

তাই বুঝি সরপ্বতী। 
নহে দোষ মাতঃ তব। 

নাহিক ভাগ্যে বল? 

6রদিন আশ। কবে। 

ভাসায়ে সে অশ্রনীধে | 

ভেবে তু হল ক্ষীণ। 

চির রোগাধীন দেহ। 

পড়েছি পাথারে আমি। 

নিষে চল শাস্তি ধামে। 

রাঁখিয়াছ ফেলে মোবে। 

আর নাহ সহে দ্ঃখ। 

নির্বাপিত দীপ প্রায় । 

নেবে নেবে নাহি নেবে 

আর নাহি সহ হয়। 

] 

সহজেই অল্লমন্তি 

ভাল ব্যাকরণ পু'থি॥ 

পারিনি সাজাতে পংক্তি ॥ 

হল না লেখার জোর । 

ন1 পুবিল আশা কিছু ॥ 

বকিছু কি বক। আমি ॥ 

“মন দৃহিল কেবল ॥ 

আমি জনম দুথিনী ॥ 

না চাহিল মমপ্রতি | 

মম কর্মফলোত্তব | 

কেমনে ফলিঘে ফল॥ 

থাকি আমি যারে ধরে ॥ 

ঘায় পার্থে ফেলে মোরে ॥ 

কেমনে কাটাব দিন ॥ 

মোরে মাহি চাহে কেহ ॥ 

লও মা কোলে তুমি ॥ 

বৃথা কেন ধরাধামে, 

দিতে হুঃখ বারে বারে ॥ 

গেছে যোর সব সুখ । 

জীবন রয়েছে হায় । 
একি দায় হল এবে। 

মে অপহা যাওনাম়। 



হয়েছি কাতরা অতি। 

একবার কপাদৃষি। 

দাও আসি পদছায়!। 

বিন! তুমি মহামায়।। 
দাও"গে। নিবায়ে তার । 

আজ এই ভিক্ষা যাচে। 

পেলে আশ্বালের বাণী । 

তোমরা ভগ্মিগণ | 

এসেছি স্তোর্দের বমছে। 
ক্ষমি দোব ধর গুণ। 

শোক সরোগ্্ের প্রতি । 

ধণে গড়া তার দেহ। 

হয় গো সে অতি নেঃম্ব। 
কলার দিও মুক্তি পার। 

[ ৮৬ | 

" কোথ। মাগো ভগবতি ! 

কর কিস্করীর প্রতি ॥ 

হোক তার শান্তি কাঁয়া ॥ 

ক্কে আর করিবে দয়া ॥ 

জ্বলন্ত জীবন ভার ॥ 

ভিখারিণী তব কাছে ॥ 

চলে ধাই অনাখিনী ॥ 

শুন মম নিবেদন | 

বলিলার কিছু আছে । 

করো মিনতি পুরণ । 

করে৷ সবে কৃপা দৃষ্টি ॥ 

"নয়! করে সবে চাহ ॥ 
দয়ার সাগর বিশ্ব ॥ 

মাগে ভিক্ষ! প্রতিকার ॥ 
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গান। 
আত্মবিলাপ। 

মন চল কাশী হবিরে সন্ন্যাসী, 

কেন আছ বনি হয়ে গৃহবালী। 
সংসার বন্ধন নাহি পুত্রধন। 

কেন অকারণ করিছ রোদন ? 

হয়ে অচেতন আঅাখিনীরে ভাসি ॥ 

মন হয়ে সম্ত্য । ভাব ব্রহ্ষততব ॥ 

কুস্তিমে পাবিরে এ শিব প্রেকসী । 

গেলে বারাণসী,দৃূরে যাবে মনের মসী ॥ 

এ মা,জ্রগণপ্রসবিনী তুমি লকলেরি মা হও ম| ভাইত জানি, 
হাঁয়। ম1 আমি কি এ ৪ ছাড়া! ও ভাণ্ডোদরী ব্লগো শুনি। 

আমায় আনিয়ে এ লংসার মাঝারে, কেন ভাঙালি ম! হুখ পাথারে। 

জানলেম ন্/কোন্ অপরাধে অপরাধিনী, 

তাই এজনমে এত দুখ দিলি গো তারিনি। 

“মা হয়ে,করিলি যে নিঠুর কাজ, লোকে শুন্লে ভোকে দিবে লাজ, 
এখন কেউ ন1 জানিতে ও.পাধাণী 

কোলে তুলে লওগে। জননি! 
মাগে। ভাগ যদিঃচাও একবার ফিরে দ্রেখে ফাঁগু। 

প্রাণে, রড় লাগ্ছে ব্যথ! ভাই তোমারে ভাকৃছি হেথা, 
বায় এসে /কামন (কালে দুলে, না9। 



[ ৮৮ 
হ না হলে দেখাব মজা পাবি সাজা, 

যেমন কাকের গাছে ফিঙ্গে লাগে, 

তেম্নি লাগ! লাগবে! মাগে! ! 

ধেয়ে কোথায় যাও ? 

আমার প্রাণ কচলে করেছ তিত্রঃ 

তাই আর রাঁখিনে তোব ভয় ভুক্ত, 
এখন ভব হয়েছে আবদারে যেয়ে একগুয়ে 

মা! তোর গলা পড়া , আচল ধরা 

দেখব তাকে ফেলে কোথায় যাও । 

অতি স্তুধীরে ভাকি গা মা তোরে 

কেমনে কোথায লুকায়ে মাছ 
একবার এসে দখা দাও আমারে । 

সারাদিন কেদে কেদে ম! মা বলি বেড়াই লথে পথে 

ম! কি হয়েছ বধির! এই বার দেখনা ফিরে ? 

আর এ ভাবে কম্তকাল ছখে কাট!ব কাল 
ওমা দীনতারিপি দীনের বেশে। 

জীবনের শেষে দ্বারে রে । 
কেন বাঁ আমাক আনিলে হেথা 

কেক্পতি পুঞ্র কেড়ে করিলি অনাথা, 
দেখে কিমা ভোর মরমে লাঁগেন! ব্যাথা । 

যা করছিস, করেছিস মাগে। ভালই করেছিস 

এখন লিক্গে চল তব পদে স্থান দিয়ে এ তব ছুঃঘিনীরে। 

এবার আমি হুর্খ! ইসা বর্গ] বলে চলে খাব বারা করে, 
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কর দেখব ন] চেয়ে কারোপানে ফিরে । 
“ল আমার গলায় কংসী, 

আহি কেদে কেঁদে এলাম ছর্গে ভোমার কাত ইঃ 
হয়ে রব শ্তব চরণ দাসী। 

মা, তোমায় বসারে হদয়াসনে 

সতন্ত পৃজিব অতি যতনে 

আমার ঘনের বাসনা পুর্ণ করে। 
জন্মাবধি শুনি ছুর্গে! তুমি নাকি ছুর্গতি নাঁশিনী, 

** ভটই শুনে ভব এসেছে শব কাছে ওগে! মন্গলদায়িনি ! 

এবার ভারে দয়! করে! সে ডাকে তভোম। পড়ে অতি কাতরে। 

এবারএ্ননী আমি ভোরে,ত্যাজ্য করে জনকের ফাছে চলে যাব) 
পিারুচরখে পড়ে বেদে লুটাব। 

ম। তোর সক্ষল গুণের কথা তাঁর কাছে বলে দেব । 
আমায় অন্সাবধি রেখে আশায়, আশায়, 

শেষে 36 দিয়াছ ফাকি 

ছুখ পির বই কারে জানাব ? 

ম! হয় না এমন নিয়া 

একি রাখলি পি র বাপের ধার! ও গ্িরিজ! মহামায়া ! 

মা বুকে বড় মেট্রছ লেগেছে বেদনা, 

ভাই আর তোঁরে ম| বলে কব না। 
ন্ন্চিমান তরে কথনও তব কাছে যারে না, 

ভাবলে জার তোর কথ। ন! গুনিবে ভব্। 
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যা গো আমায় দিয়ে অল্লধন? 

পাঠালে বিদেশ করিতে ভ্রমণ ॥ 
এ কথাশ্ত সবাই জানে, বিদেশেতে কভু চলেনা অক্পধনে, 

মা হয়ে এনন কাজ করলি কেমনে জেনে গশুমে । 

কেবল ছুঃখ দিলি অকারণ । 

পিথেদ্ছলি যে কিঞ্চিৎ ধন খেয়ে ফেলেছি সে রতন, 

এখন ফুরিয়ে গিয়ে হাতের পৃর়সা হয়েছে অনন্ত ছর্দশা, 

বুঝ শেষে থাকতে হবে করি ব্রত অনশন । 

মাগে। নিক্ত কেহ দেয়না ভিক্ষে 

কেমন কন্ধে জীবন হবে রক্ষে, 

তবর গেঁটে নেই এমন ক্ষমতা ছুদিন খেটে খাবেন কোথা 

সদাই আছেন রোগে হয়ে অচেতন । রী 
৬ চা 

ও কেলে যাগি ভূই চোখের মাথা খেয়ে 

একবার দেখলি না কে। মেয়ের পানে চেয়ে, 

তাঁর মাথায় দিয়েছ ছুংখর ভর! 

(যত পেয়েছ তত দিঠেছ ) 

ভরা ছাপিয়ে ওগো] পড়েছে রা 

কঠিন প্রাণে মাগো দেখ দাড়ায়, 
একফাউকে নাচিয়ে তুলেছ উপরে 

কাউকে গ্রটালি মা ধরণী শুলে। 
কত র এফ চখোমি খলব ন্এুকি ভয়ে? 

বুকে মেরে ফচ প্রার্খে লেগেচ্ছে দারুধ ব্য 

ৃ ব্যথ! পেয়ে মুখে ফুটেছে কথা 
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এখন পড়! পাখী ধোল ধয়েছে, 

লে তে। থাকবে না কো সয়ে । 

গরথন বলছে তব কেমন. করে ম! মুখ দেখাবি লোক-সহাজে গিলে | 

যার আছে ধন জন সুখের ওদন 

সে কিছু কাল থাকুক বেচে এ সংসারে। 

যার নাইকো সে ধন .... দগ্ধ জীবন 
সে কন থাকবে বেঁচে পরের গলায় চাপন হয়ে রে। 

কথায় ঘলে তাত নেই যার জাত নেই তার 

মা সে কথা সত্য বটে রে। 

নারির এক জনমে শতেক জনম 

ত। তে! দেখলাম ভাঁলো। আঁপন। দিয়ে রে। 

ৰাল্য কালে হেসে খেলে কাটলো মায়ের কোলে 
মধ্যম কাল এলে পুত্র পেয়েছিলাম কোলে 

শেষের কালে হারিয়ে পুত্র হুদয় বিদায়ে 
যা বলছেন মন ভব শ্াকি নয় সভ্য বিচারে ! 

*. এবার ভবে এসে [মামার নখ মিটিল প্রাণ পিয়াস) 

কেদে কেঁদে জীবন গেল হায় কি বিফল জনম হয়েছিল 
_.. আমার পুর্ণ হললা মনের কোন জুভিলাষ! 

অন্তরে মিশায়ে গেল ন! হল প্রকাশ। 

পতি পু জমার গেলরে প্রবাদ . 

 ভথায় হারাল জীবন আরতো| ফিরে এলন, নিজ ধান! 
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আমি অভাগিনী জন্ম ুঃক্িজী 

রইলাম বেচে প্ঘবামে যেন বন্ধু কাঁরাবাঁস। 
সারাদিন কেদে কেদে গল! গুকিয়ে হুল কাঠ. 

মাগে! বুঝিনে একি ভোর সাট। 
কাউকে রাখিলি ভর! জীবনে ডুবিয়ে 

মরীচিক! ভ্রমে কারে! কল্লি মরুভূমি আবাস ! 
এবার ভবে এনে ভবর চারিদিকে করেছ সর্বনাশ 

"এখন খুলে দে মা স্তার জীবন, বন্ধন 

মুক্ত হয়ে প্রাণে পাক্ সাবকাশ। 

মা গো, এবার আঁমিয়ে সংসার কাননে 

কিছুদিন ভ্রযিলাম হুখোরি প্রমোদ উদ্ভানে। 

সে বনে তুলিয়ে ফুল অত্তি যতনে, 

ও কে খেলিতে ছিলাম বসি মন প্রাণ সনে । 
একবার দেলায়, আশা ন1 ম্টিতে হয়, 

তার *ফুলিল কি যে দেখি ভয়াকুল 

সিংহ ব্যাত্র এ সী বনে। 

সে বনে অতি সাবধানে হাতে গেলেও হাস 

তবু পদে পদে আসেগো টা কাটা ফুটে পায়? 

এখন বলে দে আমায় মা গে।কি করি উপায়, 

পর়্েছি ঝড় বিপদে কিছুই জাঁনিনে। 
সে আধার বন্দে ল। দেখি নয়নে 

প্রাণে বড় লাগিছে 'য়। 
ন। গে। ভব অনাথিনী কেমর্নে একাকিনী 
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€স ঘোর বিজনে খাফিষে দিশি দিনে, 

তাই.সে ভোমার সে যেন্ডে চারি । 

ভারে বেধে নিয়ে যাও ভব চরণে । 

_ (তারেদয়] করে বেধে নিয়ে যাও শব বা, চলে |) 

আমার হৃদয় দর্পণ হয়েছে মলিন 
ভাই এ অগৎ দেখিরে আধার, 

এ আধার জগন্তে কেমনে চলিৰ 

তাই ভাবচি বসে অনিঘার । 

মাগে? আলিয়ে জ্ঞানের বানি , দেখাইয়ে নুপথ অতি 
আমায় নিয়ে চল তয় সনে মত এবার কার। 

পেলেখ্ছেলে মায়ের স্গ 

হেসে থেলে ফরেশ্র 
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মায়ের চারিধায়। 

এবাব্ তবু করেছন সাধ 

এ মায়ের কোল 

নাববেন তবে আলিষেন না আর। 

মনুর্টখের কথা বল.ব কারে 
কেখ! স্নবে ফন্তন করে, 

মাকে বাগেতে 'পেলাম সঞপ্রেম ভোরে 

চিরস্বধ ছিল বাঁধি সমর জোরে 

হায় পাল্লেম না'তাকরম ফেয়ে,। 
নিজে পড়লেম বীধ! ব্যাধি নিগড়ে। . 
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এখন খুলে দে ম! আমার সে গলার ফালী। 

চটক! ভাতা! হয়ে পড়ি তোর চরণে আসি । 

নিলে শরণ গচরণ . : কাল বরণ 

“তবর জার তে! আস্তে হবেল। জঠবে ৭ 

ছ.ধ হয়েছে ভাবী! এ ভারী 

মা নারী হয়ে সহিতে নারি ।' 

সম্তবে মকলি নয়, অসম্ভবে নাহি রয়, 

মাপ সে যে ভেঙ্গে পড়ে কি ফল তার আছেরে। 
আদার সেই দশা ঘটেছে গে! গৌরি ম! হয়ে হয়েছ অরি 

এ হুঃখ কেমনে গে! পাসরি । 

( এখন) কোলে তুলে নেন্মা প্রাণে মরি । 
৬ হানে গেি গু 

বাউল সঙ্গীত. 
মন তোর এততেও “কি গেলনা! মনের ভুল । 

কর্ম বশাঘাণ্ত তোকে পিটে পিটে করেছে আটপিটে অতি 

গুবু গেলন। মনের ভীত ? 

এখনে! আশায় আছ ফুটবে ভু্রের ফুল! 
শমন করেছেন'নোটাশ 

যেতে হঢ্র তার বাড়ী; ভাড়া তাড়ি 
তাই দত্ত গিয়ে অন্্গ্রেল আবার প1কলো মাথার চুল। 

মন তোর এততেও কি গেলন! নলের ভুল 

চক্ষের দৃষ্টি হয়ে এল খোর 
, বর্ণ হল বছির 
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ভাটতে গেলে অঙ্গ কাপে বিনে হর ভর. 
স্তোর একে একে সকল্ ইন্দ্রিয় হল অবর্শ 

আর ভ' সার! হবেনা অন্ুকুল। | 

এন দিন থাকন্তে বল হরিবল বল, 

শত? লা হলে ভব শেষে দেখরি চখে সর্ষের ফুল ॥ 

ম! পো আমার এ ভগ্ন দেহতরী ॥ 
তবের তুফানে প'ছে বারে বারি, 

দুই তে মন হেলে খেয়ে ভয় . 

কেদে এসে পর্ল মায়ের চরণ শ্তলে দিয়ে গড়াগড়ি ॥ 

একবার ক্ষপণেক দাড়ায়ে শুনে যাও মা চলি, 

ছটো। মনের ঝথা খুলে বলি । 

একে আঙ্গার এ ভগ্র দেহপ্তরী, 
ভাঁতে মন হেলে ভাবিয়ে ছিলে হয়েছে.মনের খেলে 

এখন হালধডভ্ গেলে হেলে; ছেলে হেলে পড়ে 

ধার! আঁছেন/ছ'জন দাঁড়ী, 

কেউ নয়)াল কার্ধ্যকারী 
রেগে শোক তারা জখম ভারী । 

পবাই চাঁলাভেরনারি হয়েছে দেক্ দাত, 
এ, পচা শরীর আর নাই কৌক'জ. করে পরিপাট 

এরে করে দেম! জালানী কা! 

এখন বল ছেন ভঝভারিলী শ-গোঁ মা তারিণি ! 
স্বরতে শুরিক্তেভবসিদু এসেছি ধরাতে : 

তব চরণ -শুরণী যুক্তিযুক্ত করে: 
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ওরে আমার যন মীছি তুই কোথা হতে 

উড়ে এসে পড়লি গুড়ের মটকিতে 

তোর পাখ! গিয়েছে নেপ্টে গুড়ে 

( এখন) ঘুরে ঘুরে থাকৃতে হবে গুড়ের ভিতরে ॥ 

কিছুকাল গুড় খাবি ভালমতে 

তারপরে ভাতে হুখ পাবে পদে পদে । 

তাইভোক্জে ভাল কথ! বলছি, 

শুনরে আমার মন মাছি, 

এখন জ্ঞানের হৃন্তো ধরে চেষ্টা কর উঠতে, 

আর থেকোন। পড়ে গুড়ের কুপোতে ॥ 

ওরে আমার ধম সোনা, 
দেখচ নাকি ভবের আজগবি কারখ|ন! ? 

তুই বারে ঝার পুড়লি কশুবার 
কৈ তবুত"থাট হতে পার্জিনা? 

আরু থাকৃবে নাকো) 

হস হওক 

শ্যামা পগশিত | 

কতই রঙে ফেরগে। মরনরঙ্গিণি। 
কখন বসন পরা, বু অসি ধরা 

হও ম| কখন এলোবেছী উদ্জিনী। 
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ক্র মন তৃষিত্তে মাগো শৈল নুতে ! 
নান রূপে আসি দেখ দিলে এ মহীতে | 

ভূমি ভক্তবা্! কল্পতরু ও মাতঙ্গিণী! 

কখনে।' হও যা উগ্রচণ্ডা নৃদুওমানিনী, 
কখনো" হও ম! মধুর শ্বেত সরোজ-বাসিনী। 

কখনে1 হও মা দশতৃজা মহিষ মর্দিনী । 

কখনো হওম] চতুতু জ! সিংহ বাহিনী । 
গো্গী পোষ্টে হেরি স্তোরে অষ্টভূঙজ। খিরিনন্দিনী 

ন! পেয়ে তোমার অস্ত মাগো অনস্তরপিনি ! 
ষ্টব এসে হলেন তব চরণ ভিখারিনী। 

কাঁলী পঞ্চ ওফ অতুল সম্পদ ! 
"চিনলিনারে আমার মন অবোঁধ সে পদ 

শব রূপে শিব যার পদতলে, 

আছেন পড়ে নীরবেতে কুতুহলে । 
এ হেন মের চরণ কমলে, 

ও মন তোরা তুই বৈলিনা ভূলে ! 
ভলি যমি চাও যাও! পদে ধাও) 
শভিলে গে পদ্তু ন| রবে বিপদ, 

ডঙ্ক! মেরে চলে যাবি পাবি প্রজ্মপদ 

চেয়ে থুকবে যত যমের. দত ॥ 

আমি ভারী তান তারা বলে স্তাফি লিশি সা 

তবু কেন সার! দিসলেগো ভব দারা। 
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যে স্তোরে ভাল করে ভজন! কে 

তারে দুঃখ দিস গো! তার! বারে বারে। 
একি স্যার ছলম। মাগো ুবিনা ও ললনা 

কালোবরণা অথোরা ঘোর! অসিধর! । 

যেতোরে করে রুই ভার উপরে মন্তুষ 

বয়েছে তার দৃষ্টান্ত পুরাণে সিদ্ধান্ত 

মা শন্ভু নিশভভূকে দিয়ে জগৎজোড়]। 
ও তারা! তোরে দেখিতে সদ চিত চায়ঃ 

কেমনে দেখি নাহি সেজ্ঞানেরি উদয়, 

দীনহীন। অতি না জানি তজন স্বতি 

এবার প্রসন্ন হওমা ভবর প্রন্তি। 

প্রাগ'স্তার হয়েছে আদ্জি কাতর | 

আমার বাব! পাগল, ম| পাগলী, , 
ভাইতে আমিও পাগলিনী জানে নকলা, 

কালী নাবের উনি ভুলি, 

যাব গেয়ে পথের ঝুলি, গলি, 

' সবাই বল.ধে মাগীর )ল কুমতি। 
বলে বলুক মন ভুতে নাইকো ক্ষতি! 

আমার হৃদয় তর! যে কালি। 
তাতে এসে মিশেছেনু মা কালী, 

ওরে বিধি কি গুখের সংযোগ ঘটালি, 

সাহার আধার হছে কাঁদী নানের বাঁড়ি জালালি। 
উল 
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শন! গে আইলে গভীর রজনী , বয়ে সম মন্ ফজল, 

বলে নিরজ্রনে এক1কিনা, 

কোমর অপার মহিম। ভাবি মনে মনে | 

ম। তুমি অব্যক্ত অনির্বচনীয় অনস্ত ভীমা ভমঙ্করী, 

দন দলান 5ওম! ক্ষান্ত তিনয়নে ! 

এ মা উলাঙ্গিনী এলোকেশী করে আস, 

ছছি! পতি হৃদে রাখে পদ হাস্ছি কি অট্রহাদি! 
আবেশে অঙ্গ উল, ঢল, পদভরে মেদিনী, 

ক।পিছে খর, খর কিযে আত | 

ক্ষরিয়ে সিন কহিছে ভব ওমা তারিণি এবে ক্ষান্ত হও মা রণে। 

একদিনে কি মা আমার খুলে দিলি বদ্ধ হাদযন্থাত্ঃ 

তাই মন ছুটেছে পবর্ন বেগে 

সেষে ঘুরে ুরে দেখে এল ব্রন্াপ্ডেরি চারিদিকে অকুল পবাবার | 

তাই মন হেলে খেয়ে ভয়, 

বম্প দিয়ে উঠল গিয়ে কালীপদ স্তরণীপ্ডে। 
ভাতে "আবার দয়াল হরি 

'আপনি এসে হলেন কাগারী, 

ম্বরি রি সুনার চলেছে তরী! 

এখন ভব)বাজিয়ে বগল 
বল চেএকেবল, 

“ক্গামি কালীর মেয়ে ভয় কি আমার । 
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আগমনী । 

জাজ বহসর গেল আমার প্রণণের গৌরী কেন নাস এ 

তে গিরিধর ! একবার দেখ গিয়ে খানিক এমিসে 

উমার 'আস তে বুঝি পথে কোন বিপদ হলণ। 

ও] না হলে এত্ত বিলম্যের কারণ কি বল? 

আর যেতে হবেনা, হুবেন। । 

এ আসছেন আমার মা ভালয় ভালয় 

করে তুবন আলে1। 

এখন মায়ের মনের আধার ঘুচল ।' 

এ আলছেন 'আমার চাদ কোলে লয়ে ভার যুগল চাদ 
মরি কি তিন চাদেতে শোভা হল ভাল | 

ক্তোর! দেখবি যদি সবাই ছুট আরলোে!। 

উমা এলনা, এলনা, করে তোরা কেউত্ত দিলিনা গ্লেন: 

এখন ত্বরায় শিয়ে দেও এলে লা; 

যেন এলে পরম! । 

উম! বরণ করে ভুলে নেব ঘষে । 

তোরা যন্ত সব এরো ধনি দাওংগা উলু ধবনি 
বাজিরে শাকের বাজন! বরণ ধুসর ছল 1; 

মা এসেছেন সবাই আনন্দে নি 

পরে নূতন বসন্ ভূষণ 

দেখে বেড়চ্ছেন মায়ের রাঙ! চরণ, 

ঘুচিয়ে মনের ব্জালো! ৭ 

রর এমন সুখের দিতে ও ভব তুই, 

রী কেঁদে কেদে, ফেন আছ মলের খেছে 
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চল একবার দেখাঁব মায়ের ঘুপল চরণ, 

পুজবে,জনের সাধে, 

বপ্রাশণের জালা যন কষ্তক থাকবে ভাল! 

শরতে কি শারদা এল? 

আমার ওম! চাদে মেখে গগণ চাদ 

পাজ পেজে অভিমান ভল্ে চক্সণে এসে লুউটাল | 

সরি কি ছুই চাঙগেতে শোভা হল ভাল । 

২ গৌরি! তুই কেমন ছিলি শিবের ঘরে, 

বল্ মা? বল্ মায়ের কাছে, 

নে প্রাণ হয়েছে বড় আকুল ॥ 

টস ভোর কমল বদন তেন শুকাল £ 

» চোখের কালে কেন পড়েছে কালি? 

শিব্র ঘরে বুঝি খেকে পানি ভাল ? 

ও মা, তের কি ৫খতে যাধপে! মল, 

বল্ যা বল্ মায়ের কাছে ও যাছ ধন । 

জাই করে খাওয়াব মনের সাধে, 

তুই খাবি মা..দরশ হাত পেতে, 

দেখে্মায়ের প্রাণ হবেগে। ও প্রছুলল ৃ 

০1 শিরিরাণি ক্বিলের করগখো! এক আনা? 

দেখে ভবর চোখে লাস গো ধন্ধ। 

ক্সিনি কার*ব্ মেয়ে? কেবা তার জননী £ 
৮ কেবল যোগের কারণ যোগমায়া 

তোয়ার বরে এসে জন্ম লিল 
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বিজয়া | 

আজ আমার শরদিন্দু নিভাননী। 

মা আধার করে মায়ের হৃদয় খানি” 

চল্লেন পত্তির সনে কৈলাস ভুবনে 

ভুবন আনন্দ কারিণী। 

তের! দেখবি যত আয় পুরবাসিনী 

আমার উমা হডে চল্লেন শিবের ঘরণী ) 

অনণ্িরি কি না ভ্রিনয়নী মলোনোহিনী ১ 

আগ হয়ে গিরিজায়। 

ক্টোদের করে ধরি বলন্ধে ও জয়া, বিজয়:। 

তমার ননীর পুভলি গৌরী, 
সে ত কোন ছ:খ জানেনা বাজার কুনারী। 

তারে সদায় রেখ অভি যতনে, 

দেবে আমার সধতনর,্ধন প্রাণমনি | - 

মার ক্ষুধা পেলে বদন কমলে দিভাম ননী কোলে করি 

শিবের ঘরে কোথায় পাবেন সে লরপুরী 

জ!মাই ঘে আমার চির ভিয়ারী, 

তম উমার ভাবনা রি 

'অ।রও হলেম পাজিনী | 

কর যোন্ড যুগল পানি ৭ কেন গো ভব খন 

ছি। ছি! আর কেঁদে।ন! গ্রিরিরাপি' লুটায়ে ধরহী। 

কেন স্তোনার উম। হবেন কাঙালিনী। 
ভন যে রাজ রাক্ষেশ্বরী ভ্িলোক পালিনন॥ 
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উদ নয় শুধুতোমার ম! তিনি জগতজননী । 

- আবার বংনর পরে স্টোমার ঘরে আসবেন নে কলাণী। 

কিছুদদন বৈধ্য ধরে থাকগো বাণি। 

মেনফার উক্তি ॥ 

৪ ধরণীধর আমার আট বছলের মেয়ে 

আর কতদিন থাকবে শ্বশুর ঘর? 

নং জানি মা আমার কন কেছে পদ 

আছেন ক্ষথায় মনের থেদে। 

2লি স্বরাজ গিয়ে গিরি হনে দাও আনার গেবা, 

দবুন উন, শুন্য ওদর পা!ণবরে ধরফাড । 

উনি গে! পাশা তাইঙে, তোমার বঠিন '্াণ 

হর ৮) 

] 

এল “মু? কেঁদে নে প্রাণ ঘায়, 

আমি প।ঠিয়ে “দয়ে উমা মায়, 

"অনুজল থাইনে আজ রৎসধ ভোর। 

ও গিরি তুমি ত্বরায় নিয়ে এল আমার গ্রৌনী, 

উঃ ল। হলে আমি চলে যাব বাপের বাড়ী। 

উন শূন্য আর কর্বা নাক, তোমার ঘর, 

একলা শ্ু্খ থে; 1 ও বরাজোশ্বর ূ 

৬ গিপ্সি রাণি ! এন্টি বল অনুচিত বাণী. 

ভবর কর্ণে শুপ্তে লাগে বড় বিপরুণন্ত। 

' সতী কভু ছেড়ে থাকেনা পণ্তি 

সংসারের এই রীতি, 

এবে ধৈর্য ধর রাশি হুখ সুম্থর! 



০ 

শিরিরাজের উক্তি ॥ 

ও প্রেঃসি! তুমি হয়ে বিছৃষী নুদ্ধিনী অর্তি 

ক্কেণ বাক্য বল এত অগুষ্তি । 

খেদিন উদরে ধরেছ (কনো) 

সেদিনই ও জেনেছে প্রিয়ে সে কেবল পরেরি জন্টে 

ভারে করে লালন পালন ন্তি সুযুন্তন 

পরে দিতে হবে পবেব ঘরে দিয়ে শিক্ষা হুনীতি, 

মেযে ন। পেলে পন্তির ঘর, 

শেষে তার হুখ হয় বছতর, 

তুমি কেমনে জানিবে ধন, 

হয়ে আছ আমার ঘরণী, 

ও গো রাঁজরাণী ভাগ্যবতি। 

মেনকার উক্তি । 

ও প্রাণনাথ গিরিরাজ ! 

ছি! ছি! করেছ কি অন্থায় কাজ! 
ভ'মার স্বর্ণ প্রন্তিমা ননীর পুর্তলি মা) 

তাবে দিয়েছ একটা শ্বশানবাসী ভাঙরের হাতে 

আছি মার ত' আমার উমা য়া, ্ যেতে দিবনা শিবেরি ঠাঁর, 

সদায় রাখ্ব নিজের কাছে কাছে। 
বদি আমার উমাধনে , পাঠ1ও গে! শিবেরি ভবনে: 

তা হইলে ত্যজিব এ জীবন জাহ্বীর জীবনে । 

এদুখ আর দেখাবনা ধরণীর মাঝে। 
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আল, গুল ওগে। গিরি রাণী ! 

এ জনম ছুখিনী ভবর দুটা বাণী, 
মেয়ে সদায় ব্রাখ লে নিজের কাছে; 

»পরে হবেগো নিন্দের ভাঙন লোক সমাজে । 

য'র ঘরণীধ পাঠিয়ে দেওগো তারে, 
প্রায়ে নুতন বনন ভূষণ এইত মায়ের কাজ। 

বাঙ্ঞার উক্তি । 

রাণি তুমি কেন হলে এত্ত 'অবুঝ অবলা", 

চিন্লেন! এমণ নোনার জামাই ভোল!, 

ছাড় এ কুচিস্তে করোনা শিবির নিন্দে, 

একবার কহয় ভোলাফু কুবাক্য বত। 

দক্ষ পাদ কিবা না হ'ল হাম্রাম্পদ ! 

19 ভণও যজ্ঞ পাও ; শেষে হল দগু ভাগমুণ্? 

এবার তোমার'না জানি কি ঘটে কাণ্ড রি 

এবে হও ক্ষান্ত আর হয়োনা চঞ্চলা, 

শিব কেন হবেন গেো। ভাঙন ভিখারী? 

তিনি যে হন ভূবনেখর ত্রিপুরারী । 

কক ছুধ পাবেনা তোমার গিক্মিবাল । 
নি 

মা, তুমি কি অনস্ত গভীর গহ্বরে বসি, 
অপ্রকাশ্তে সাধষিছ আপন অভুত্ত ভূষন কার্য 

এমা অপর পরা্পর। শারিনী গো মা; 
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বুঝি স্তোমারি বর্তব্য পালনে । 

উদ্দিলে গগণশশী মুদিছে তপন রাশী, 

উাদলে তপন বাশী | মুদিছে গগণপলী, 

দেখি ঝি মহিমা আশ্চর্য ! 

বার, তিথি, মাস, পক্ষ, 

অয়ন, আদি। ধাতু, বসব, .যুগ, 

আসিছে যাইছে কারো বাধা না মানছে 

গন্তি কি অনিবার্য ! 

মাগো: ক্তামারি অপার ককণ' বলে, 

সমশ আইজেো শুরু বাজি, লতা গুল, সাজে নানা ফলে ফুলে, 

সেবিয়ে সে সুমিষ্ট ফল, 

জগৎ জীবের প্রাণ হ্য়গোশী এল, 
আহা মরি, মাণকি তব সন্দর ধাধ্য ! 

এ' জগতে যা" সাজালে মা সকলি দেখ ভাল, 

কেবল এ ভবে ভৰকে «এনে ভবানি, 

হখ তাবে দিশ্তেছ চিরকাল । 

এখন ঘুচাও তার সে কাল হুধের জঞ্জাল, 

|ককিৎ দিয়ে মা তোমাব সে অমূল্য চরণ বৈদর্ঘয। 
হারল 

সশি! আমায় ধরঃধর) ধর, 

কেনন্স! আইল ভ্ীধর ? 

প্রাণ কাপিছে থর, থর ঘি, 

বিনে সে মধুর অধর, 

মুর ধনু নবীন নটবর, 
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অঙ্গ হল ভর) জর) জর। 

* পড়িয়া পড়ি ধরাধর। 

কঠিছেন ভব ওগো! প্রেমমরি রাধে 

পড়ান] এবে ধৈর্য ধর ধর ধর | 

প্র আপিছেন ভব সুস্তাম সুন্দর | 

& শ্তান সর সর সর আমার মাথার দিবা ধরে! নাক কর' 
কোনায় €দখে অঙ্গ হল জর জর জর, 

প্রখন ভো।গার আহি নইগো। আপন হয়েছি পর, 

যে তোষাক্গুয়েছে আপন তাঁর ঘরে বধু ফরুগে ঘর । 

কহিংছন ভব ধ্নি ওগো বাঁধ বিনোঙ্গিনি ! 

০ এক ছুঃখ শ্তামকেন্দি গন গুক্ষতর | 

হিন্দী গান । 

আ্যারে ম্যান ভৌওরা ব্যাট উদ চ্যালো মাথুর! নগরী, 

ত্য! দ্েখোগি ইলম্ ভারী । 

প্রি প্যারী শমালিয়! বইঠী হায়.যোরি ঘোৌরি। 

" ইধার স্যাঁব সথি নে. মিলি? বেওুত্ত গাগণ্লী । 

 বাওত যু তীর, সান খা | 

পাছে ক্যান্থাইয়া ধাওয়ান "আখি ঠোরী ঠোরী 

বেহারী যুওম, কিহাসপ্ মুচকি হাদি, 
বুড়ী রোগ রাহি পড়ি 
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এ ঘশোদা মায়ী বাধে! তেরী ল্যাড়কেকো। 

কুঙ্গুন পর ত্যাজায়ে বাশুলয়। 

হাদ্নিকে লা র্যাহলে দে ঘ্যার্কো। 

খাব ভোর চোই, ত্যব্ কান্হাটয়! আবি, 

খাড়! হে, খায় ক্যাদামিয়] ত্যার কে1। 

পানিক' লাওত বেরি, ব্যাড় স্যাবামিয়া দেওত হবি । 

বিচ্রাহী পর আচর1 লে ধ্রুকে। | 

ও গে মা যশোদার1ধি বাধ ত্াষার নীলমনি, 

অসময়ে বাজায়ে বাশ 

আমাদের দেক্স ন! খাকৃতে ঘরে 

মন ঝরে উদাসী । 
প্র্দ।ত হতে না হতে ' ঈাড়ায়ে সে কদম শুশাজে, 

ও শ্টাম গুণমনি ! 

যমুনায় আনিতে গেলে বারি বড় লজ্জা দেন গে! তরি, 

মাঝে পথে অচল ধয়ে কয়েন উন টনি । 

এ প্যাারী বৈরম ধর মং ফ্বোও 

ধর ধাওতি কাড়াইয়। কো, চুপ হোও 
ঘ্যার্ ঘ্যার টে রী * , ব্যয়ের যার 

ধাহ্ে বিলি কারি ব্যাল জো! 
আব মান্ বানাও 

০লখি,) তেম্ী ম্যালিন বান লেহারী'। 

হাতি টন ছথাছি। 
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এক বেরী হ]স্কে বোলে! হ্াম্নিকে 

করো হুকুম জারী 
ভেবী মন চোরাকো ঢোরনেকো ভেজাও ॥ 

রাত প্রা ওর অর পারার 

আর কেঁদন! কেদল1 একে ধৈর্য্য ধর রাধা পিয়ারি, 

এই লানিতে চলিলাম সোমার প্রাণে হরি ॥ 

ব্রজের ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি, 

খখায় পাব কালা আনব জোরে ধরি । 

ভি স্তোর মলিন বদন গেখ লে পরে, 

বড় বাতন1 পাইগো অস্তরে । 

একবার বদন তুল হেসে কথা বলে 

মোদের কর ছকুঈ*জারী” 
বে তত তাব মন ছোরারে ধর আন্কে পার । 

আরে কানাইয়। বেওয়ান্ মন চোর, 
আঁ মহ মাও গ্যান়্ারিকো ঠোর ॥ 

ঈগখি! মেরি করিস্কায় রোধ ভার 

আতি দেখটুরকে। হ্শ, ছক, 
নয় মতিমান্, 

কেনা জানি তে দেখনেহস ভুীঁরররীকে। 
আছ. ছুটে ছান্। 

এহি ভর হ্যা ভারী। 

এক গাড়ি প্ মারে । 
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ঘন আলে বলোয়ারী 

বড় খাখাপল্যাতৎ হায় তেবি। 

'আগে লিয়ে প্যাক়ারীফো মন পাচ্ছে বধ নারী । 

এগি তেরা নাম কি হায সোর।" 

ওরে ফালা মনচোব নিঠুর শঠ, 
এখন যেক্তে পাবে ন! পিসারীর নিকট । 

সথি মোদের আছেন অতি, 

করে রোষ শুব প্রতি, 

ফি জানি তোরে দেখলে কাছে, 

অবশ্মাৎ প্রাণ ্যজেন পাছে, 

এই ভয়-ব্ক।ছি গে হরি, 

ক্ণের্ক থাক ধৈর্য ধরি, 
কুজের হারে দীড়ায়েরে লম্পট । 

শুন *গবে ধনমালী, - 

একি তোন্স চাতুঝালী, 

গাগে দিয়ে প্াযীর মল 

পাচ্ছে বধ নাযী। 

এউ ক্চকা পার বৃলাবন নয়, 
*রটেছেরে কানাই বপট | 

এ লঙ্গি অবযীঁতা সাঁকি রাভিয়! বি গইল, 
মেরি পির! ভে লা চ্বাইল, 

বিন্ সে হরি মোক্দ 
গত সেখান ভুলব চুদগন। 



| ১৯৯ 
সেজিম্নাভ ভিজ গইল । 

নয়ন কজরিয়া পোছ গইল, 
বিবিকে লাল গশুকাইল, 

সথি চটিওত খুল গইল । 

মেবি কাধি গুনরি স্ুবতিয় 
কানাইয়া আই না দেখিল. | 

মব তোছে আন্ ভইল। 

এ সধি আর তো বাতিধা নাহি, 

হাম্ ছকে লে চল ঘর 

নন্দী জানল] পবে ছদ্কা মারি, 

শ্বাশগ্রাত্র পাঝি। 

চোবি চোরি সবধ্বর পু, 

আব শ্ত ভোর ভইল। 

তন) ভিনও১ 

ও প্রাণ সনি বুঝি অমনি পোহাল রজনী, 

কই তবু ত এলন৷ আমার শ্তাম গুণমনি, 

খিনে সে বংশী বা. কেদে ফুলেছে হানয়ন, 

'*  মৃয্যাও গিয়েছে ক্ডিজে দে ধ্বনি। 

নয়ন অঞ্জন মুছে গেল লেক রাগ অধরে মিশাল, 
“সখি বেঁধেশছিলেম বেণী তাও খুলিল। 

লয় সেজেছিলার্দ ভাল |কাঁল। এষে দেয়প না দেধিগ,+ 
লকলি বিফুধে গেল আমি কি মনা ভাদিনী | 
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[১১২] 

গসথি! এখন আধার থাফিতে থাকিক্তে, 

ধাধা নি চল বাঁড়ী সবে করে ধবাখরি 

ছক হয়েছে শিথিল মরি কি বাচি কি জানি। 

ইশ! এলেছি জানিলে পরে ননদ মাবে ঠোন! 

শ্বাশুড়ী দিবেন গালি রোষের ভরে । 

এখন চুপে চুপে মবে ঘরে চল আর নাইকে। যামিনী। 

সম্পূর্ণ । 












